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شارةإ

الأبفيالثكتوراهشهادهَلنيلجامعثةرسالهَمنجزءاساسهفيهوالبحثهذااصل

نموذجا*،بلاشيرريجبسالقثمِم،العربيالنصفىوالتاويل*الترجمةهوالأطروحةوعنوانالعربي

بمَرثمهَممَعلىَوهوالمنعَحة،الرسالةهذهمنحزءمسَعلاوهذا.بالرباطالخامسصحمدبجامعهَتمًثف

بلمليح،إدريسالدكمَورالأستاذعليهااشرفولهَدبلاشبر.ريجيسعندولَاويلهالقطيمالعربىالنص

محمدوالدكعورومقررأ،رنيساحسنبواحصدالدكتور:الأساتذة،إليهبالاضافةمناقشتها،فيوشارك

صاحبةمُنحثانالمنائشةنتيحةوكانتعضوأ.لحجمرىالفئاحعبدوالثكئورف!و\،السيدي

.بالإجماعجدأمشرفميزهَالرسالة

نعَديهْ،ملاحظاتمنبهافالهونيوما،الرسالةهذهناقشواالنينالأساتذةاشكرانىنر!ِسو

الكبيرين.وتواضعهبعلمهالرسالةهذهرافقالذيبلمليحإدريسالمشرفاسئاذيبالفكرواخص

La"ال!وئيقولمركزالوطنيةالمكتبةمنلكلكذلكالشكربجزيلون!عَدم Source"

سعودالالعزيزعبدالملكولمزسسمة،بباريسالسوربونوجامعةالوطنيةالمكمَبةمنولكل،بالرباط

الصرسةولروادبلاشيرلريجسِ!ونادرهَقئمةوآثارإنتاجاتمنبهاقذونالماالبيضاءبالدار

اوالمقالة.اوالترحمةالتاليففىسواءالبلاشيرلِة
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مقلأمتما

ورحيلسفرالقديمالعربيالنصفيوالتأويلالزجمةدراسة

تجدالإشكاليةلهذهمعالجةوأي.والتنظيراتالتأملاتفيمتواصل

الأدبيالنصكونصعوبتهامنيزيدوما.كبيرةبصعوبةمحاطةنفسها

والتأويل.الفهمعلىتستعميىالتخيليةوالأداة.تخييليةبطبيعةيمتاز

محفوفةمغامرةالأدبيةوالزجمة،تخيلينشاطأدبينصفزجمة

بلاشيرريجيسمنكلويلتقي.مستحيلةليستولكنهابالمخاطر،

أنهماإلا،الأدبيةالترجمةاستحالةفكرةتبنيهماعدمفيمونانوجورج

الأداءطرقمراعاةعلىالمترجِمقدرةبمدىرهينةإمكانيتهاجعلا

يجبلمامطلقمعياريوجدلاأنهإلا.الحضاريةوالاختلافاتاللغوي

النصمننقلهبعدبالمعنىللاحتفاظ،الأدبيةالترجمةعليهتكونأن

محفوفةمغامرةالأدبيةالترجمةبذلكلتظلالمُترجَم،النصإلىالأصلي

المعنى.تضليلمنالفهمسوءإليهيؤديقداِملبالمخاطر

غربيةلغةإلىالصينيالشعرترجمةأنمونانجورجلاحظوقد

تشكيلمنالشعرهذاعليهسسْاتلماالصعوباتمنالكثيرهُّفحتأمر

إبداعيةجماليةطاقةمنالعربيالشعربهيمتازعماناهيكوموسيقية

المترجِمبثقافةالأدبيةالترجمةبلاشيريربطلمولهذا.كبيرةتصورية

والموهبة.الحدسامتلاكأيضاَالترجمةشروطمنجعلبل،فحسب
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الضيقالمفهومتجاوزناقدنكون،الأدبيةالترجمةعنالحديثبهذا

بهايناديالتيةيلَالاأوالحرفيةالترجمةمفهومعنبالابتعادللزجمة

الأدبيالمترجمعلىمقتصراَسيكونفحديثنا.الترجمةنظريهَأصحاب

بهذاالترجمةفتصبح،والخصائصالمواصفاتمنشروطاَيقتفيىالذي

وهوابداعيةنصوصبزجمهَتتعلقحينماإشكاليطابعذاتالمفهوم

مزجم.لأييتيسرلاأمر

قارئهعلىيطرحالأدبيةالترجمةمسألةعنالحديثأنالحقيقة

بالترجمة؟يقومومن؟نترجملماذا:قبيلمنمتعددةمعرفيةأسئلة

والعلمية؟الثقافيةومؤهلاتهالمترجمشروطهيوما؟نترجموكيف

نسوخاهاالتيالأهدافهيوما؟الأدبيةالترجمةخصوصيةهيوما

مستوياتفيالمترجميواجههاالتيالعوائقهيوما؟الترجمةمن

للنصخيانةالمترجمالنصوهل؟والدلالةوالتركيبالمصطلح

فيالنصإلىالرجوعإلىالقراءبعضيضطرولماذا؟إبداعأمالأصلي

وبلاغتهفصاحتهالعربيةمنالمترجمالنصيفقدوهل؟الأصليةلغته

أرادهالذيالدورالمزجمالنصيؤديوهل؟الأصليةلغتهفيلهالتي

تصورترجمةفيبلاشيرنجحِّدحأيله!الى؟الأصليةلغتهفيمبدعهله

العربي؟للأدبقدمهاالتيالقراءة

الكبارأقطابهاأحدبلاشيريُعتبرالتيالأدبيةالترجمةتبقى

ومن،العربيةالحضارةأنصارمنكانأنهكما.الترجمةأنواعأععب

للدراساتمصاحبتناولعل.العربيةالأقطارفيوالتحررالحريةدعاة

قبيلمن،تساؤلاتعدةعليناتطرحكانتوترجمةَقراءةَالبلاشيرية

وما؟العربأدببترجمةالاهتمامهذاولماذا؟الاستشراقهذالماذا
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هذهترتبطألا؟الاستشراقحركةسياقفيالترجماتهذهموقح

الترجماتهذهتمثلألا؟المستعمرةللشعوبالثقافةبوضعيةالقرجمة

الذيالجهازهوفماكذلكالأمركانوإذا؟استعماريةإيديولوجية

بشعرهيُعزفجعلهالذيوماكبيراَ،شاعراَالمتنبييجعلبلاشيرجعل

ثقافةصورةرسمفيبلاشيرنجححدأيوإلى؟العالميةالثقافةفي

؟"المركز((حضارةمعتتساوىلاحفمارةوهيرخَالاوحضارة

ماأفضلنظنهالذيسعيد،إدواردمشروعفيالاستشراقنقدإن

الاستعماريللاستشراقنقدهو،نَالالحدالاستشراقعنكُتِب

هوفعلاَمواجهتهيجبفما،العلميللاستشراقوليسالكولونيالي

السياسيةالاستعماريةالمصالحعنيعبرالذيالسياصيالاستشراقهذا

بعكسوهوالتبشير،دوافعيترجمالذيالدينيالاستشراقأوالغربية

دراسةَالعربيبتراثناويُعزفيهتمالذيالمعرفيالعلميالاستشراق

دراسةفيكبيراَدوراَالاستشراقعلماءلعبفقدوتحقيقاَ.وترجمةَ

قدياَالإسلاميالعربيالفكرفي،وحضارتهالشرقعلوموترجمة

إلىوعلومهمالعربآدابمنهؤلاءترجمهمافيوتتمثلوحديثاَ،

علىوالغربالشرقمنهااستفادالفكريةالإنتاجاتوهذه.لغتهم

ترجمتهمفيالمستشرقينبعضأغلاطنُهوِّنأنناهذامعنىليسالسواء.

نزعةمنبعضهميحملهمانستبعدلاكما،للنصوصوثرحهم

الأغراضعننفوسهمتَسمُوالاستشراقعلماءأنإلا.استعمارية

الاستعمارية.النزعةعلىفيهمالعلميةالنزعةفتغلب

سحراستلهمواالذينالاستشراقعلماءمنبلاشيروريجيس

العلممنجاعلاَغير،لاالأدبأدبيةأجلمنأدبهوعشقواالشرق
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استعمارياَبلاشيراستشراقيكنفلم.الأساسيهمهوالمعرفة

تميزبلكمرجوليوت.متعصباَيكنولمكرونباوم،فونككوستاف

العربيالأدبعنقيمةكتبافألفالعربيللتراثوإخلاصهبحبه

شاعرعنهُفَّلؤموكان.النبويةوالسيرةالكريمالقراَنوترجم

الغربتفَّرعالتيالعظيمةالكتبمن"المتنبيالطيب"أبوالعروبة

العالمية.الثقافةفيطويلاًزمناًعفالسكوتَّمتعربيشاعربأكبر

أخطاءبارتكابنوذَخاؤينَمالاستشراقعلماءمنأنصحيح

عنصادرةتكنلمالنصوصوشرحالشعريةالمعانيفهمِفيتأويلية

أسداهماجانبإلىتُعدُّلاأخطاءوهيفهمسوءعنبلنيةسوء

منأكثرنفعهمليبقى،الإسلاموخدمةالعربيةاللغةلخدمةهؤلاء

فيالاستشراقامتهنمعظمهمأنولومباركزكيبتعبيرضررهم

لماالعربيةالحضارةأنصاروإلىعلماء،إلىتحولواأنهمإلا،حياتهبداية

العربيالأدبتذؤُقفيساميةعلميةنزعةمنمؤلفاتهمبهامتازت

الرفيع.

المترجماتمعالتعاملفيهحاولنافقد،التطبيقيالمستوىعلىأما

نماذجانتقاءخلالمنللقراَنترجمفوكذلكبلاشير،لريجيسالأدبية

بينالمسافةتقليصبغيةالقرآنيوالنصوالنثر،الشعر،منمتنوعة

هوالترجمةفعلبأنولنوضحبلاشير،ريجيسعندوالممارسةالتنظير

والتأويل.الزجمةبضوابطمشروطةنصيةممارسةشيءكلوقبلأولاَ

منيتكونالذيلعملنا،والمنهجيةالنظريةوجهتنااقتضتوقد

فصلينمنيتكونالذيالأولالقسمفينتناولأن،أقسامأربعة
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النمالعربىبترجمةالمستشرقيناهظمومدى،الاستشراقمفهوم

أحدبلاشيريُعذُالذيالفرن!صيالاستشراقبالذكرونخص،القديم

للأعاجم،العربيةاللغةتعليمفيمنهجيتهفأبديناالكبار،رموزه

الأدبلئاريخوترجمتهدراستهفيالأدبيةالقضايابعفىمنوموقفه

العربكا.

الممارسةفيهرصدنافصولثلاثةمنفيتكونالثانيالقسمأما

ترجمتهوفي،الكريمللقرآنترجمتهفيبلاشيرريجيسعندالنظرية

معانيتأويلفيبلاشيرمنهجيةتوضيحمعالعربيوالنثرللشعر

الترجمة.لهذهأصلاَهووضعهاالتيللقواعداتباعهومدى،القرآن

القديم،العربيالشعرلروائعبلاشيرترجمةاهتمامنااسترعىوقد

رأيأبديناكما،المتنبيالطيبأبيالعروبةشاعرعندراستهخصوصاً

.والأوزانكالعروضبالشعرالمتعلقةالنقديةالقضايابعضفيبلاشير

عندالنصيةالممارسةالعملهذامنالثالثالقسمويتضمن

وكذلكالقرآق،النمىترجمةفيهالمسنافصولثلاثةفيبلاشيرريجيش

تأويلفيبلاشيرلطريقةتوضيحنامع،ير!نلاوالشعريالنصترجمة

بتقديمناالكريمللقرآنالمترجمينبكبارمقارنةالقرآنيالنصمعاني

المترجمين،بينالفرقلملاحظةمخنلفةبترجماتالقرآنيالنمىمنلنماذج

نثريةولنماذجالقديمالعريالشعرمنلنماذجودراستهترجتهوكذلك

والموسوعاتالمعاجموعلم،الأمثالوأدبالمقامةأدبمن

الجغرافيا.وعلموالمخطوطات
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فيمتميزةأدبيةمدرسةبلاشيرريجيسالرابعالقسمويقدم

البلاشيريةللمدرسةكانفقد.القديمالعربيالتراثوترجمةدراسة

منسواءومستشرقينعربمنوعلماءباحثينتكوينفيكبيردور

فيتلامذتهتلامذةأوتلامذتهعلىالعلمأخذوامنأويديهعلىتتلمذوا

ويفخر.العربيالتراثوعشقمحبةأواصربينهمجمعتةرخْاتممرحلة

طلبته.طلبةمنأوطلبتهمنيوماًكانواأنهمالكبارالأدباءمنالعديد

تحملهوما،العربيالتراثوترجمةدراسةعلىجرأةأكثرهؤلاءكانلقد

منهم:نذكر،رفيعأدبيوذوق،مكثفةتصوريةجماليةطاقةمننصوصه

وأمجد،الكيلانيوإبراهيمبيلا،شارل،ميكيلوأندري،جون.سوفاجي

نماذجوكذلكالأشتر،وصالح،الشيخبنالدينوجمالالطرابل!صي،

وأحمد،بلمليحكإدريسالعربيالوطنفيالمدرسةهذهامتداداتمن

المقداد.ومحمود،ارحيلةوعباسحسن،بو

ومعرفيةنظريةصعوباتاعترضتناالعملهذانُنجزونحن

منها:نذكر

ولعل.العربيةالدراساتفيوإغفالهابلاشيرأعمالإهمال-

معظمفظلت،الاستشراقمنالعربالمثقفينموقفإلىراجعهذا

تُعزفدراسةأوبكتابأحديخصهالملهذا.علميةلانقديةءارَالا

وبدوره،القديمالعربيالنمىمترجميوأكبر،وعالم،كمثقفبدوره

المبدعة.وبشخصياتهالعربيبالتراثالتعريففيالإشعاعي

علىالتعرفبغية،التوثيقيبالجانبالإحاطةصعوبة-

ريجيسعندوتأويلهالعربيالنصلترجمةوالمنهجيةالنظريةالمكونات

بلاشير.

10
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الترجمةحولالتباسِكلستمحوالدراسةهذهأننعتقدلا

منالموضوعبهيتصللمانظراَالقديمالعربيالنصفيوالتأويل

الزكيبية،وبنيتها،العربيةاللغةبطبيعةتتعلقمعقدةتابُغَشت

.وأنالعربيةمكتبتنافيثغرةالعملهذاَذُسيأنناملأنناإلاوجمالي!ها.

والإسلامية.العربيةثقافتنايخدمماالقارئفيهيجد

ثم

p
w

التوفيق.وليوالثه

أ!ل"+!ط،!+اطلأظلأ

!!تب!ق

11
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ر!!

1كحو!بىىمنك1!جؤق

!لأ+شغيرمحنطوقلأوطثة

3،
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بنفسها،الاكتفاءأسالم!علىتنجزأنيجب،،الترجمة

للنص،ساذجاشرحاتكونأنينبغيولا

."هلحرفيةترجمةولا

Regis Blachere et Jean Sauvaget

Regles pour editions et traductions de textes arabes

24:Les Belles lettres, Paris, 1953, p
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:لولأانح!ا.،

افلمعتشمرلاا

5،
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مصطلج!ة1تتحديد..1كط1لاهششو؟مفهو4.8

بعلوميتعلقماكلدراسةأيبالاستشراقOrientalismeكلمةمجَزُت

لذلكالاستشراقمصطلحمفهومفيالباحثينمنكثيراختلفوقد(").الشرق

،الشرقلفهمغربىاسلوبفالاستشراق.(ّ)لمواقفهمتبعأتعريفاتهماختلفت

طوائفيتضمنفمصطلحالمستشرقونأما.(فيه)2والتحكم،عليهوالسيطرة

يتعلقماكليدرسونفهمالثرقية.الدراساتميادينفيلمتخصصينمتعددة

وبذلك.(3)العربيوالعالم،واليابان،والصين،وفارسكالهند،الشرقبضعوب

عليهبالسيطرةتوجيههإعادةومحاولةال!ثرقلفهمغربياَأسلوباَالاستشراقيكون

(*سعيد)ّإدواردويقدم.الشرقيالعالَمعلمهوإذنفالاستشراق.(فيه)4والتحكم

فهو.الاستشراقلمصطلحومتعارضةمتعددةتعريفاتالاستشراق"داكتابهفي

.(51"بحثهأوعنه،الكتابةأو،الشرقبتدرشىيقوممنذكلبالاستشراقيعني

يتخطىالباحثيراهكماوهوأكاديميةومعرفةلةفالاستشر،المعئوبهذا

والشرقي.الشرقعنالذهنيةمنضربإلىالأكاديميةالحدود

(2)

(3)

(4)

(**

(5)

,18001( Le Robert, nouvelle edition de Paul Robert, 2004, page)

لرفعةحرةكمهنةالمرقمنهايعيثىووسيلة،ومحاكاة"غريزةالاستثراقأنالعقيقينجيبيرى

.(،97:ص،1937،بيروت،المسثرقون،العقيقي)نجيب"بهالقائمينأجروبهاظةالاسثراىْثأن

.71:عى،13،1983عدد،العريالفكرمجلة،؟بالاسثراقالاهتاملم،الجارضكري

.9:,,،1980،القاهرة،العربيةال!هضةدار،الحضارةومثكلاتالمرقون،صبرةعفاف.د

.7):ص،الابقالمرجعالنجار،شكري

بالولاياتثمبممردراستهبدأالجنه.أمريكيالمولد،فلسطيي(2003-1935)سعيد)دوارد(

بأكبرزائرأوأستاذأ،بنيويورككولومبيابجامعةالمقارنللأدبأشاذأعملحيثالأمربكيةالمتحدة

كتبهأمهاقمددةمؤلفاتلهالإسلامعنبدفاعهعُرفمسيحيوهو.الأمريكيةالجامعيةالمؤسسات

إدواردنقلالذيالكتابوهو.م1978سنةالانجيزيةالأولىطبعتهصدرتالذي"الاسثراق،

المتفبنأوساطفيواسعأجدلأالكابهذاأثاروقد.عالميمفكرِالىكاديميوباحثناقدمن،صعيد

متعددةترجماتلهوصدرت.االماأنحاءكلفيكبيرةشهرةونال

.38:ص41981،،ط8العربيةالأبحاثمؤسة،ديبأبوكمالترجمة،الاسئراقسيد،ادوارد

،ء
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تناولتالتيالكتبأهممنسعيدلإدواردالاستشراقكتابويعتبر

أفضلالنقادمنالكثيرعذهوقد.بالشرقالغربعلاقةيكشفالذيالاستشراق

"يناقشأنيمكنبأنهالاستشراقسعيدإدوارديعرفإذ.الاستشراقعنكتبما

بإصدارمعهالتعامل-ال!ثرقمعللتعاملالمشتركةالمؤسسةبوصفهويحلل

فيه،والاستقرار،وتدرش!ه،وبوصفه6له!اقرارهافيهالآراءو)جازة،حولهتقريرات

واستبائه،،الشرقعلىللسيطرةغربيكاسلوبالاستشراقوب!يجاز،.وحكمه

أمريكيمجتمعفيعريباحثمنالتعريفهذاإن(")".عليهالسيادةوامتلاك

خبرتهعنالاستشراقلمفهومتحديدهفيانطلقا!اديميةالعلميةمهامهيزاول

ابعادينفيلاوهوجامعاتها.أهمخزيجهوالذيالأمريكيالمجتمعفيالشخصية

سياسيةحقيقةلكونه،الشرقعلىالهيمنةشعارهاالتيالاستعماريةقارث!تسالا

نثاةإلىكتابهفيتعرضوقدوأمريكا.وفرنسا،بريطانيا،منكلشكلفوثقافية

وقلقِخوفِمصدرظلالإسلامأنموضحاَوفلسفياَ،وسياسياَتاريخيأالاستشراق

والطغيانوالسلطةللمعرفةاكتناب!سعيدإدواردمشروعجاءوقدلأوروبا.بالنسبة

حاولبذلك.الشرقلمعاينةتمثيلاَكونهحقيقةيحجبإنشا*الإنشاء،يمارسهالذي

الشرقأخلاقيةلاتمثلهالذيوالغربالشرقبينالتناقضتوضيحسعيدإدوارد

التاريخيةالعلاقةبرصدالعربيةالحضارةعندفاعهمنطلقمنالغربوعقلانية

هومابكلالظنن!سيءأنيمكنلالكنوأمريكا.وآسيابأوروباالشرقتربطالتي

التراثدراسةفيَاّمهمدوراَلعبواالاستشراقعلماءفبعض.أمريكيأوأوروبي

وأعلامه.برموزهوالتعريفالعربي

إنتاجعلىالتعرتهو"!الاستشراقمصطلحإدراكعلىيسعفناوما

ولغاتهوآدابهحضارتهفيبالشرقيتعلقماكلترجمةعلىركزالذيالمستشرقين

"الاستثراق".مصطلحإدرادُفيتسعفناالتيهيالزجماتهذهفقيمة،وتاريخه

تناولتالتيالاستشراقيةالدراساتتهمنامابقدرالمصطلحتحديدهنايهمناولا

وتشويهتزييفنالهاالترجماتبعضلأنجواثبهجمغمنالعربكاوالعالمالشرق

.39.ص،الابقالمرجع،لاسثراقاسيد،إدوارد(1)

+"
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الدراساتبعضاكتسابإلىمماالنصوصتأويللسوءالمفاهيممنلكثير

ك!ثمفالذيسعيدإدواردالنظرةهذهوراءويقفالمعاصر،النقدفيعدائيأطابعاَ

خاصةالحديثعصرناإلىقديمةعهودمنذللاستشراقالاستعماريالدورعن

مصطلحعنالتخليإلىالغربيينببعضدفعمما.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

وأ"الأوسطالشرق"خبير:وهوبديلبمصطلحوتعويضهقارث!تسالا

شوهتالمستشرقينمؤلفاتبعضأنوالحقيقة.،أوسطيةالشرق"الدراسات

الاستشراقوجعلت.الإسلاميةوالدراساتبالإسلامالمتعلقةالحقائقبعض

مالكلالعدائيةموقفعلىشجعمماالعلميوالتزييفللمسيحيةبالتنصيريقترن

كلعنبعيدةجيداستشراقينتاجأوترجمةوجودمنيمنعلاوهذا،غربيهو

استعمارية.أوعرقيةأودينيةحساسية

صعوبةفيهالمستشرقأوالاستشراقبمصطلحالتعريفأنوالملاحظ

حركةوهوالشرقبدراسةملمعالمالمستشرقأنب!يجازنقولأنويمكننا،كبيرة

الاستشراقكلمةوتقابل،مختلفةعلوممنبالشرقيتعلقمابكلتعنيعلمية

لغةمنتمكنالذيالشرقيهووالمُستغربالغربعِلْمأيالاشغرابكلمة

وحضارته.وآدابهوعلومهالغرب

بي.1ثعر1ثنصجمةلهزودكؤ\لحستشو.2.،

لممارسةك!يديولوجيايهاجمهفبعضهممتعددةانتقاداتللاستشراقوجهت

موقفالباحثينبعضمنهاوقفلذلك.واستعماريةوعقائديةوفكريةسياسية

فروعمنفرعأيفيهايروافلمشديد،بتمحيصوتناولوهاالمنهجيالاحتراس

يحتويماعلىالمششرقينلإنتاجاتالانتقاداتمعظموانصبت،والمعرفةالبحث

يتعلقفيماأو،محليةأوقومية،سياسيةنزعةمنالاشثراقخطابعليه

علىمؤسساَالاستشراقهذاكانإذاخاصةوالإيديولوجيةالدينيةبالقناعات

إلىالباحثونفينظرالواسعةالأمبرياليةقارض!تسالاخلفياتويحملالعنصرية

العالمعلىسيطرتهاتحكمأمبرياليةلمؤامرةالاستثراق()مهنةكمهنةالاستشراق

العربي.
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جامعاتفي،المؤسساتيةوسلطتهغرونباومفونغوستافعملََرَكَذكما

أنهإلا،الفاشيةمنهرباالمتحدةالولاياتإلىحضورهكانوقد،أنجلسلوس

يفزضفهو.دينيةقدسيةكثقافةالإسلامعلىركزتكاملةاستشراقيةأعالاأنتج

ثم،أخرىحضارةأوديانةأيبخلاف،وحدانيةأحاديةظاهرةالإسلام"أن

،الذاتومعرفةالتطور،عنعاجزا،إنساني-ضدالإسلامليظهرذلكبعديمضي

يليوفيماوسلطويا.علميا،لا،خلاقغير"عقيما،كونهإلىإضافة،والموضوعية

الفريدةبالسلطة)متمتعا(يكتبكانغرونباومفونأننتذكرأنوينبغي-قبستان

كبيرةشبكةعلىالمنحويوزعويدبر،،يدرس،ةدحَمملاالولاياتفيأوروبيلباحث

الباحثهوالعروياللهعبدأنإلىسعيدإدواردوأشار.(")"الحقلفيالباحثينمن

غرونباوم)*(.فونلآراءجادانقدياتحليلاقدمالذيالوحيد

و!جب"!كماسينيون،المستشرقينبعضأسماءسعيدإدواردذكروقد

يوهانأما.التقليديةالاستشراقيةالمذهبياتتخدمالتيالتأويليةموهبتهموذكر

بعضترجماتإساءةذكرفقد،"الاستشراقحركة"تاريخكتابهفيفوك

فيفادحةبأخطاءتزخرللقرآنروبرتوسترجمةأنإذ،ل!سلامالمستشرقين

ومقوماتبالسياقيهتمولمعديدةمفرداتترجمةأغفل)ذومبناهامعناها

سورةففي،التأويلأساءقديكونبذلك.فكرةكلمضمونترجمةفيالأسلوب

.296:ص،السابقالمرجع،الاسثراقسعيد،إدوارد

عمليةأداةغروئباومفونعملفياتقليعيالتكرارمتخللمستخدما،العروي)يتدبر:سميد)دوارديقول

الذيمانفسهيالوهوعموما.باهرةبطريقةيطرحهااييالقصةالاسثراقية،-ضدالنقديةللدرامة

يظلأنإلى،الظاهرةمجالهسةومنفيهالتفاصيلمنالضخمةالكتلةمنبالرغم،غرونباومفونبعملأدى

)تروسطي،)الإسلام(باللفظةغرونباومفونيلصقهاالتيالصفاتن!ف"،المروييقولوكماتقليصيا.

والاسلامالكلاسيكيالإسلامبينفرقمنثمةفليى:زائدةحىبلمحايدةعفات(حديثكلاجكي،

فقطواحداإسلاماغرونباوم(فونعرت)فيثمةن!فولذلك..وبيطا.معطلاهكذاوالإسلامالقروسطي

لإحاسهامينايقىلأنهالغربعن،غرونباوملفونتبعا،الحديثالاسلاماضاحوقد.،نفهضمنيتغير

وجهةمنللذاتتفسيرب!عادةالانفطيحدثأنيستطيعلنالإسلامن!فذلكومع،بذاتهالأصلي

وعفهفي،العرويأنغيى.متحيلة)عملية(أنهطبعا،غرونجاوم،فونيظهرماوهو-غريةنظرمعاينة

الاتداععنعاجزةكثقافةل!سلاموجيهةصورةحصيلتهاتمثلالتيغرونباوم،فونلاشاجات

بببربا،أعجتتدنفهتحينغربيةوسانلاسنخدامإلىالإجلامحاجةفكرةأنيذكرلاوالابتكار،

الاسثراق،شد،)إدوارد".الأوسطالشرقدراساتفيتقريبأةيهَدَب،الراغرونباومفونتأثيرمن
.(297:ص،198،،،ط،العربيةا!بحاثمؤسة،ديبأبوكالترجمة
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مَالَهُأَنَيَحْسَبُ!ُهَدَّدَعَومَالاََعَمَجائَذِي!لمزةِهُمَزَةٍِّلُكِل)وَيْلٌ:(")الحطمة

بذلكفأعطى،مالهسيخلده"الذيوذكر((َبَسَح"كلمةحذف(ُهَدَلْخَأ

*ُةَمَطُحلااَمَكاَرذَأ)وَمَا(2)الكريمةةيَالاوترجمالمراد.المعنىعكسالتأويل

أنورويرى.(3)(الشاهقةالناروأعمدة)ألسنةمترادفينبلفظين(المُوقَدَةُاللهنَارُ

علىمعينوفكرمعينةثقافة!نرضفيتتمثلالاستشراقمشاكلأنالجنديَ

وفكرهمدينتهنْابيزالولايؤمنالغربكانإذ(...)الإسلاميالعربيالفكر

لهالتابعةالأممفكرمقوماتكلتخفيوأن،كلهالعالمتسودأنيجبوحضارته

.(4)"ثقافتهفيتنصهروأن

أدبأنهعلىالعربىالأدباتهامعلىالمستشرقينمنكثيرحرصويظهر

استمدواأنهمكما،والإبداعالخلقعنعاجزةساميةعقليةأنتجتهصحراوي

لمعانيتأويلهمفيكبيرةأخطاءارتكبواكما(5)اليونانيةالفلسفةمنفلسفتهم

القرآني.النص

مرحلتيفيالقرآنخصائصإلىإشارةنجدلرودنسوندامحمد!كتابففي

ينفيأنهولوالإلهيالوحيصحةفيرودنسونيشكإذبعدها،وماالهجرةقبلما

صفةالقرآنعنالوقتنفسفيينفيلكنه،العقليوالمرضالجنونالرسولعلى

.(ّ)المستشرقينبعضفعلكمارأيهحقيقةيُخفيلنبأنهمعلناَالإلاهيالوحي

.2،3"،لآياتا،ةزَمثارة(1)

.6والآية5الآية،نفسهالمرجع(2)

.17:ص،بيروت،لهْتيبةدار،1996،طا،العاليلطفيعمرتعريبالاشراق،حركةتاريخ،فوكيوهان(3)

الرسالة،مطبة،التعريبوشبهاتالاضعمارمخدياتمواجهةفيالعربيةوالثقافةالإسلام،الجديأنور(4)

.)اا:ص،(تاريخ)بدون،القاهرة

:176-1972177،القاهرة،زهرانمطبعة،الحربينبينمامرحلةالعري!الفكريقظة،الجنديأنور(5) ,o.

أدعىذلكلكانالانهمفيسايرتهولرالملمينعنالقرآنحولي!أرحقيقةأخفيتلو5:رودنسونيقول)ة(

أحدا.اخدعأنأريدلاأننيالاالاملابة،الحكوماتوبينالمسلمبنوبينبينيوطيدةعلاتةربطالىلي

فيالحقولهمالمألةهذ.حولالمسلمغيرتفكيرعلوالاطلاعكتالماقراءةعنالامتاعالم!لمينوب!مكان

القرأنولكنمسلما.لأعبحتكذلككانولو،اللهكتابهوالقرآنأنطبعاأعتقدلافأنا.(...)ذلك

أفرأنعليالواجبومن،)سلاميةغيركتببدراسةشغفتكابدراستهشغفتوتدأمامنا،ماثلةحقمة

عمدنسببنعدلمعدبدةفرونخلالللفرآنوالمنطقببنالمسبحييننفبروأنخصوصاله،فهميوأثرح

.8أتبناهلارأيوهو،اللهالىزوراادعاهااييوأفكارهوأقواله

.(105:Rodinson (M.) Mahomet, ibid, p)
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جديدأدبيأسلوبوهو،نثريبأسلوبيمتازرودنسونحسبوالقرآن

علىتدلإلاهيةمعجزةعُدّلذلك.الإسلامقبلالعربعندمعهوداَيكنلم

وهمالأسلوبهذابمثلالعربيأتيأنتحدىوأنهخاصةمحمدنبوةصدق

لاالذيالقراَفيالأسلوببخصائصرودنسونويعترف.وبلاغةفصاحةأهل

يضاهيأسلوبالإسلامقبلالعربعنديكونأنيقرلاولكنه،تقليدهيمكن

سجعمنيقترببدايتهفيالقرآنيفالأسلوب.القرآنيالأسلوبهذا

فيالمكيةالسورأنالكريمالقرآنلسورتأويلهفيرودنسونويرى.(")الكهّان

الآلهةيتجاهلمحمدوالاهجديدِ.بدِينِأتىالرسولبأنتوحيلابدايتها

أيضاَوالمسيحييناليهودإلاههومحمدف!لاهوجودها.ينفلم!انالأخرى

يرىالظاهرةوهذهبه.المحيطةةهلَالاكلقدرةتفوقبقدراتويتمتع

الأخرىةهلَالافوقإلاهتمجيد)أيالمشركينمعتقداتفيمعروفةرودنسون

اسمعليهيطلقالآلهةمنالنوعوهذا(الجزيرةعربعثدمعروفةمسألةوهي

,2(،Henotheisme).

يتميزفهوالمرحلةهذهفيتغيرالقرآنيالأسلوبأنرودنسونويرى

الكهانوسجعالقسمأسلوبعنوالاستغناءالنغموتناسقتايَالابطول

أصحابهيخاطبالذيالرسولومخاطبةالإيجازيةاللغةبطبيعةوالاحتفاظ

متفائلةصورعلىالنصوصوتحتوي(ْلُق)رمألافعلباستعمالومعارضيه

رودنسونويقتبس.(3)الكافرينلمخاطبةمتشائمةوصورالمؤمخينلمخاطبة

عمامترددابداالمحمديالوحيأنيرىالذي((Buhl!بوهلالمستشرقآراء

بهالمحيطةوالمشاكلالقضاياحلفيمحمدتفكيرنتيجةمكةفيعليهكان

محمدأمرفيرودنسونويتساءل.ومستشاريهرجالهإلىيلتجئماوغالباَ

العديدصفيفهوذلكإلىالضرورةاِستدعتكلماالوحييستخدمالذي

بآراءفيأخذالسماءمنالوحيينزلأنقبلأصحابهيستشيرالصعبةالمواقف

(1)*ة4"120:5.

.125:Mahomet, p(ول.)inson2!ي( R)

(3)*أ216:4،0.
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بنبعمرمستدلاالوحينزولقبلالمطروحةالقضيةفيويحسمأصحابه

لينفيرودنسونويرجع.آرائهفيمراتثلاثالوحيأيدهالذيالخطاب

يراهاالتيوالحلوليتناسبكانإذاالوحيلأنمحمدعلىالاحتيالصفة

منليسلأنهاللهمنتوفيقفهوأصحابهلاس!تشارةومتطابقةمناسبةمحمد

السديد)"(.محمدتفكيرمعالإلهيةالحلولتتطابقأنالغرابة

الصحيحوالفهمالعلميةالأمانةتفتقدالزجمةهذهمثلاننجدوهكذا

المسلمنغيريقدمهاالتيالخطيرةللترجماتنموذجفهي.الإسلاميللدين

وبلاشير،بيرككجاكلمستشرقينأخرىترجماتنجدكنانا!هل.القرآنلمعاني

تأويليةأخطاءارتكابمنبدورهاتسلملمأنهاإلا،العلميةالنزاهةتتحرى

إلى)وسنرجعالسمحةالإسلاملتعاليمالمسلمغيىفَهمإلىبا!لأساسراجعة

الىالقرآنمعائترجماتدوْجأإن.(القرآنيبالنصالمتعلقالفصلفيهذا

هي،المسلمينلغيروالإسلامبالقرآنتعزفوالتي،نظريفيالفرنسية

واللغةعنهاالمنقولباللغةالملمِّينالإسلامعلماءعنتصدرالتيالزجمات

علماءبعضف!نتاجاتالعربيالأدبدراسةيخصفيماأماإليها.المنقول

وترجمةَ،ونقداَدراسةَالعريبالتراثالتعريففيكبرِفضلالاستشراق

البلاشيرية.بالمدرسةالمتعلقالفصلفيإنتاجاتهمأهمعلىوسنتعزف

ىيقرث!نسحل11ء1زهن1ثعوب1ثنظفىقفهو.3.،

الباحثينفمن.ومتنوعةمختلفةالمستشرقينآراءمنالنقادمواقفكانت

الآدابدراسةفيكبيراَدوراَلهمبأنيرىالذي،حسينكطهبفضلهمأشادنَم

،الأدبدرسفيمذهبانمصرفي1915لسنةكانأنهيرويإذوتاريخها،الربية

المصريةالجامعةاستحدثتهالأوروبيينمذهبوالآخرالقدماء،مذهبأحدهما

فييتالأستاذثمنلينو،الأستاذثم،جويديالأستاذ"إلىالجامعةعهدتإذ

الحديثةالغربيةبمناهجهمالأدبىالتاريخاوسَّردف.الأدبتاريخبدرس

(1)*أ4"254:5.
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وللمستشرقين.(")والاستنباطوالمقارنةالبحثطريقةالطلبةفيعلمون

.(ّ)الشرقلحضارةمتعددةتفسيرات

وقاسم،الطهطاويرفاعةللاستشراقتصدواالذينالباحثينأهمومن

وحسين،أرسلانشكيبوالأميرالأفغافي،الدينوجمال،عبدهومحمد،أمين

محمودوعباسعلي،كردومحمد،وجديوفريد،الرافعيومصطفى،الهراوي

وغيرهم.هيكلحسينومحمد،الجنديوأنور،العقيقيونجيبالعقاد،

Etudes)"عربية!دراساتمجلةوقدمت arabes)متعارضينرأيين

فيهينتقدالأول.مباركوزكي،الهراويحسينمنلكلالمستشرقينبخصوص

أنهمكاالشرقحقيقةيعرفونلاالأوروبيينأنبحجةالاستشراقيةالدراسات

لهاعلاقةلابثمعةصوراَوقدمواتصويرهفأساءواالإسلامعنشيئاَيعرفونلا

مصرفيالأمبأنفيهذكرالذي""الزواجكتابهفيمرشالآراءفانتقد،بالإسلام

،الإسلامفيالحجابأثرمنعشرةالرابعةسنبعدابنتهاوجهرؤيةلهايتأتىلا

فيالرجالأمامكلهجسمهاتعريأنالإسلاملهايبيحالمصريةالريفيةالفتاةوأن

وضربالزوجاتتعددب!باحتهالإسلاموأن،إنسانيراهلاوجههاأنحين

كتابفيجاءكمانسائياَ،رجلاَكانمج!ميوالرسولوأنالمدنيةينافيفهوالحجاب

.(2)والوراثةالزواءعن""فينيسنيك

.9.ص،،969،العاثرةالطبةبمصر،المعارتدار،الجاهليالأدبفي،حسينطه

،الحضاراتوفسرواالنصوصوترجموا،الثرقعنتحدثواقدلعقودالمثرقونكانفقد8صيد:إدوارديقرل

لاالتيأجبتهابحكمأوروباعنمحجوبة،جاميةكموا!غ،والعقليات،واثقافات،والسلالات،والأديان

قومه.لأبناءولزجمهالرقَيُفرأنالمجتمعفيوظيقه،*ورينان"ماصيمثلخبيراالمثرقوكانتُقَفَد.

واحضارةأمامالباحثالمرقوقفف!ذاتاويلية،،أساصيةبصورة،والرقالمثرقبينالعلاقةوكانت

للئيءالداخليوالإدراك،المتعاطفوالتصوير،الترجمةطريقعنالإيهامقلص،تفهمتكادلانائيةثقافيةمنجزة

مهماعليهعصيا،الغربعننائيابقيالذيالثرقخارجبقيالمرقأنبيد.إيهلو!رلايصعبالذي

والوعدوالرية،العمقباستعاراتالجغرافية،الزمانية،اثقافيةالمافةهذهعنعُبزوقدمفهوما.يبدوجُعِل

والثرللطباعةورد،\ط،ديبثائروتقديمترجمة،بعدهوماالاشراقأحمد،)عجازصيد،))دوارد".ابخي

(.23):ص،420ه،دثق،والتوزيع

.6:2( Revue Etude arabe, Zaki Moubarak, n° 83, 1992, p)
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بصورةالمستشرقيننيةسوءعلىتدلالآراءهذهأنأيضاَالهراويوذكر

أنهاالإفرنجيةالكبمحاسن"منأنهويفميف.والتعديلالتأويلتقبللاواضحة

التيالمراجعإلىوتشيراَرائها،إبداءفيعليهااعتمدتالتيالمصادرتكتب

بيئةإلىراجعةفأجدهاالمصادرتلكأتتبعوكنت.المعلوماتتلكمنهااستقت

غتازقيمةكتباالأورويالأدبفينجدأنناإذ.(")"المستشرقينجماعةهيواحدة

عنأوالإسلامعنتتحدثالتيالكتبفينجدلاحينفيوالموضوعيةبالدقة

بالفضيلة.لهعلاقةلاحريدينمؤسسفهووكذبا،تشنيعا"شيرومحمدحياة

نألمرجوليوت،العامالعالَم"تاريخلأكتابمنفصلفيقرأبأنهالهراويويستطرد

وقد،المجهولالوالدعلىيُطلقاللهعبدواسم،اللهعبدابنهوالسلامعليهمحمدا

.(2)القبيلهذامنالتسميةهذهتكون

المستشرقينأنأعلمةكنت:بقولهالمستشرقينفيرأيهالهراويويُلخص

لاطريقةالاستقصاءفيلهموأنالعلميةالروحالإسلامعنمباحثهمفيينقصهم

فيوجدواف!ذاأسبابهيتنسمونثمفرضاَيفرضونأنهموهي،العلمتشزف

لااَياتوجدواواذااقتبسوها،غرضهممعمعانيهافيتتناسباَياتالقرآن

فيخرج،القرآنفيموجودةغيىإنهاوقالواتجاهلوهاأغراضهممعتتناسب

.(3)،يتهمونهكمابالتلفيقالإسلاميتهموهوكلامهممنالقارئ

منأكثر"نفعهمعنوانتحتَرِشُنوقدمباركلزكيفهوالثانيالرأيأما

ىالا،الهلالافئحهكماالعنوانهذاقبلتأنيفأقرر"اسارعفيهويقول.،ضررهم

الجادينالعلماءمنطائفةالمستثرقينوأن،واقععملقارث!تسالاأنالبداهةفمن

الأدبيةالأواصرقطعإلىالداعينمنولسنا،معهموالتعاونبهم،الاتصاليجب

بأنهمالمستشرقينعنيقال.(4)"والشعوبالممالكبيننموهايالردالتيوالعلمية

طلائعهمالمستشرقينأنصحيحولكنفيهجداللاأمروهذا،المستعمرينطلائع

(،)*أ400:،.
.9-10:2( ]bid, p)
(3)*أ4:":14

(4)ولة4.":22
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نأإلا.حيوانيةشريعةبلجريمةليسالاستعمارولكنعنهميقالكا،المستعمرين

وفنونهمعلومهممعرفةعلىتقفأنوهيالاستعمارلدفعسلميةوسائلهناك

امتهنواالمستشرقينمعظمأنإلىمباركزكيواشار.مقاطعتهمبدلوآدابهم

قليلةطائفةإلاوعلومهوآدابهالشرقدرسعلىحياتهيقف!ولا.الاستشراق

مابكل-علماءإلىالزمنمعيتحولونوهؤلاء.الرجالمطامحإلىالهمةبهاسمت

الاستعماريةالنزعةفيهمتضعفأنالنتيجةوتكون-معنىمنالكلمةهذهتؤدي

الشرقيالمجددعاةمنيصبحونأنهمبهذاوأريد.العلميةالنزعةعليهموتغلب

جهلومنأحبهشيئاعرففمن-أيضاودياناته-وتقاليدهحضارتهأنصارومن

.(")عاداهشيئا

النظرية،المسائلودراسة،العربآدابدراسةعلىالمستشرقونوانكب

بحثةعلميةنزعةإلىالاستعماريةنزعتفمفتتحولوطبعها...النصوصوجمع

.الأغراضشوائبعنالبعيدالإبداعأفقإلىبهمتمضي

!ثرحفيوخاصةصحيحوهذاأخطاءبارتكابالمستشرقونذَخَاُيو

يدركلااللغاتمنكغيرهاالعربيةاللغةلأن،الشعريةالمعانيوفهم،النصوص

المستشرقين.أغلاطبعضىمباركزكيذكروقدالأقربونأهلهاإلاخباياها

تلكأين"ولكنبالعشراتأغلاطهتعذُلمرجوليوتالأدباء""مُعجمفكتاب

فيالمعجملذلكبنشرهالعربيةاللغةإلىمرجوليوتأسداهمابجانبالأغلاط

التي"الطيب"نفحفكتاب.طويلةسنواتتحععهفيقضىأنبعدمجلداتسبعة

الأندلس.لأدبالأولالمصدردائماَيظلولكنهكثيرةأخطاءبهتوجد

سيرةعنحديثهمفيوخاصةالإسلامقواعدشرحفيأخطاءأيضاَوللمستشرقين

خدمواالمستشرقينمنالإسلام"خصومأنننكرلاولكننا"نخبرو،الرسول

كلفطبعواوالحديثالقرآنإلىعمدوافقد.الخدماتأجلبخصومتهمالإسلام

عنهتعجزترتيباَورتبوهاوبوبوهاوفهرسوها.المؤلفاتجيدمنبهمايتصلما

(1)*ة4،":24.
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الذيفنيسنيكالمسيوبأعمالمباركزكيأشادوقد.(")"الشريفالأزهرمشيخة

فيبكتابهالإسلامخدمأنهحينفيالنيةبسوءواتهمهالهراويحسينتعقبه

المستشرقيند!إن.والأمريكيةالأوروبيةالأقطارفيانتشرتالتيالنبويةالأحاديث

فيالجادوالباحث.قرونثلاثةبنحووالإسلاميةالأدبيةالدراساتإلىسبقونا

.(2)"جانبكلمنتطالعهالتيبحوثهمنالفراريستطيعلاوالمثرقمصر

اَراءمنالعربالنقادمواقفلبعضالسلبيالموقفأنوالملاحظ

لهميرجعالاستشراقفعلماء.للمعرفةخصماَالاستشراقمنجعلتالمستشرقين

منتعدالتيوالأيحاثالدراساتمنالعديدوتحقيقترجمةفيالكبيرالفضل

صادرةتكنلمالتيالمغالطاتبعضلهمتُحسبكانتلهمان،العربيالزاثروائع

الحريةأنصارمنكانواوأنهمخاصة،للإسلامفهمسوءعنولكننية،سوءعن

لهذاوعشقمحبةعنصادرةالقيمةالعلميةإنتاجاتهمكانتفقد.والاستقلال

غير.لاالتراث

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،

(1)*ة4.":26.

(2)*ة4،،:28
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1!1ثفونصي1لاهـششو

الألمانية،المدرسةفهناكمدارسإلىالاستشراقالباحثينبعضقسم

الفرنسيةالمدرسةحظيتوقد.والفرنسية،والروسية،والإيطالية،والبريطانية

علميةمنبهتمتازلماالعربالباحثينبعضطرتمنالاهتماممنبكثير
.-(*)

وموصوعيه.

كالانبترجمةعمثرالثامنالقرنخلالالفرنسيالاستشراقوظهر

AntoineGallantةسفريوترجمة(1717-1704)وليلةليلةلألف!Claude Sav

سنةإلاقارث!تسالابمفهومالفرنسيةا!اديميةتعترفلمسنةللقرآن

.(")بالشرقالمتعلقةالدراساتعلىالاستشراقيُطلقهذايومناوحتى.1738

احتلالفيالفرنسيينأطماعالعثمانيةالأمبراطوريةضعفبوادروشجعت

للتاريخمهداَتعتبرالتيالعربيةالمناطقأيالأمبراطوريةهذهمنأطراف

.والعراقوسوريا،ومصر،،اليونانماضيأطلالبذلكواكتشفت.والديانات

أمثالوالكتابالشعراء،شجعتجديدةنهضةظهرتالظروفهذهوفي

Nervalj Lamartiney Chateaubriandاللغةوكانت.(2)للشرقبسفرياتللقيام

وحضارته.الشرقدراسةمنالفرنسيينتمكنالتيالوحيدةالوسيلةالعربية

المخطوطاتمنالعديدجمعفيالفرنسيينللمستشرقينالفضلويرجع

عددعلىفرنساوحصلت،والإسلاميةالعربيةالبلدانمختلفمنالعربية

ناخلةمحللة...نقديةوموجباتمقتضياتمنالحديتللعلمماكلمعمطلقةعلمية-الخصانصأي-إنها)!ة(

،والغرضالأثرعواملمنعامللأيمحاباةأومراعاةدونالمقارنالعلميالنقدروحيخهاتتجلىمغربلة

الطريقةفيالبحثووجهالعلممنطلقمنوجهعلىبحثهيتناولالمستشرقأنبمعنىقياسيةنموذجية

موسوعية...الأهدافوتستبينالممالمأمامكتتفحبحيثوالبطوالغرضوالوسعلاستطرادواوالسياقة

مزيدايدعفلاالخوافيفهواستظهرالمناحيفهاستفرغماموضوعاعسثرقتناولإذاإنهبحيث،جامعيةأو

المطبعة،الأدبيةالدرامةمصادرداغر،)يومف.ونصاعةونقاءوجلاءوضوحفيهذاكللمتثرق،

.(775-774:ص،2ج,1961،تبيو،لمخلصيةا

Iance du moyen age a1!ح( Daniel Reig, Histoire de(' Islam et des musulmans en)

.601:nos jours,l' orientalisme savant, Editions Albin Michel, 2006, p

،4:!كا3 p(2)*أ
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وأسهمت.P1789سنةالفرنسيةالثورةبعدالعربيةالمخطوطاتمنكبير

فرنساكمعهدالعربيةاللغةتعليمفينرنسافيمتعددةومعاهدمدارس

(College de France)المعهدهذاواهغ.(1547-1494)الأولنرونسواإلىنسبة

تطورهفيسبباَكانتالمعهدبهذاالملكيةالعنايةولعل.المختلفةاللغاتبدراسة

واستمراريف.ونجاحه

الثامنالقرنمنذالشرقللُغَاتمترجمينتكوينفكرةأيضاَظهرتوقد

تثِدحاأنإلىوالتجاريالدبلوما!صيالجانبعلىالبدايةفياقتصرتحيثعشر

'1اللغةفتيانمدرسة Ecole des jeunes de lnguesسنةc1721اهتمتالتي

لخدمة،العربيةاللغةوخاصة،والإسلاميةالعربيةللشعوبال!ثرقيةاللغاتبتعليم

مناصبلشغلنرنسيينمزجمينوتخريج،الفرنسيةالتوسعيةالسياسيةالمصالح

للغاتالوطنيةالمدرسةأيضاَوهناك.العريوالمغربالمشرقمنطقةفيمهمة

Ecole'1قه3entalesVivante(ٍ)الحيةالشرقية Nationale des Langues.اجتمع

4Silvestre!سSacy("دوساسي)ّكسلفستر،الفرنسيالاستشراقعلماءكبارفيها

للغاتلمعرفتهالإفرنجالمترجمينوأشهرأفضلمنالطهطاويرفاعةهّدعالذي

القرنفيالاستشراقعلماءعلىكبيرتأثيرلهوكان.(1)العربيةاللغةخاصةالشرقية

مبرزأالفرن!يهْالجمعيةإلىمذكرةتعْديمإلىLouisMathieuxعدفممابعفالقورالترجةمدرسةعرفت(*)

الفرنسيينالمترجمينأكبركذلكوكتب.والعليالأديكاوالتهقدمالتجاريللتوسعالرقيةاللغاتأهمةفيها

.Lلاdisالوقتذلكفي (1799 -1739) Jean Michel Venture de Parلئجيععلىفيهايؤكدكرة

)1757-1820وأصدربفرنسا.الرقيةاللغاتدرامات Volney)سنةوسوريالمصرجولتهحولكتابأ

ليتمكنبلبناندئرِفيالمكوثإلىاضطروأنه،العربيةاللغةفيهيتعلممكانأفرنسافييجداأنهفيهجاء1786

اللغة.هذهتعلممن

nosلاDaniel Reig, Histoire de1' Islam et des musulmans en France du moyen age)

.(604-605:jours,I' orientalisme savant, Editions Albin Michel, 2006, p

والإنجليزية،،والإسبانية،الايطاليةمنهالغاتعدةوتملمباللاتييةدرس(1838-1758)دوساييسلفسز(**)

كما.العربيةاللغةبهايدرًسوكاناللغاتمدرسةترأس.والعربية،والفارسية،والسريانية،والعبربة،والاْلمانية

إشارةللامذةرهنوضعه!1810سنة،(ebarGrل!"*66aire)العربماالنحو"فَلأ.نرانسدوبكوليجسَزد

المسثرقين.منعددتكوينفيوحاسماأساسيادورالعبولقد.الرقةاللغاتمدرمة

8Mohammed Arkoun, Histoire de1' Islamet des musulmans en France du moyen age)

(611-613:nos jours, Albin Michel, 2006, pp

،1994،القاهرة،إبداعغريبدار،الطهطاويعندالحديثالعربيالفكرأصول،حجازيفهميمحمود(،)

.218:ص
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المهتمةالفرنسيةالجامعاتأهممنالسوربونجامعةوتعدعشر.التاسمع

بالإضافة،العربوغيرالعربالعلماءمنالعديدمنهاتخزج،العربيةبالدراسات

لها.تابعةومراكزمعاهدعدةإلى

تكوينفيكبيراَفضلاَالفرن!يينللمسمشرقينأننقولأنيمكنوهكذا

إلىبالإضافةونثراَشعراَالعربيالأدبروائعمنالعديدترجمةوفي،الباحثين

بها.الناطقينلغيرالعربيةاللغةتعليمفيرياديدورلهمكانكا،القرآنترجمة

1ثعريهمة1ثثغةوتعيعبلاهـش!.،.2

العربيةاللغةتعليمفيكبيرةَجهوداَالفرنسيونالمستعربونبذل

ديممبينيسكودفرويمعبتعاونبلاشيرفقدوضع.جلدتهملأبناء

(M Gaudefroy- Demombynes)الفصحى"العربية"نحوكتاب

(Grammaire de1' arabe classique)منهذايومناإلىويعتبر.1111952سنة

.(*)الفرفسيينالمستشرقينلدىالمعتمدةالمراجعأهم

صفحاتأربعبلاشيرخصصحيثصفحة،508منالكتابويتكون

المنهجيةموضحاَوآدابهاالعربيةباللغةالمستثرقيناهتماممدىفيهاشرحللمدخل

للصرفالأولالقسمفخصصالعربكا.للنحوترجمتهفياتبعهاالتي

(c (Morphologieالكلاملزكيبالثافكاوالقسم(Syntaxe).بالتحليلفتناول

والمركبة،البسيطةالجملوتراكيب،والنعوتوالمصادر،والأسماء،،الأفعال

اللغة"نحووكتاب...والتوكيد،،والنهي،والعطف،والتوابع،والجموع

الأوروبية،الأدبيةالساحةفيالموجودةالقائمةإلىإضافةبلاشيرحسب"الفصحى

بعدخاصةوآدابهاالعربيةباللغةالفرنسيوناهتمالنهضةعصرمنذأنهيرىإذ

:1( Regis Blachbre et M. Gaudefroy- Demombynes, Grammaire deI' raeclassique)
,dition, P risكط.مح!395*حmorphologic et syntaxe, e=dition G.P. Maisonneuve et

90،-8:،.1975

مقررأكانالذيالعرب!"،النحودوساييكنابهوبلاشيرريجيىقيالعريال!نحوفيكتابأهموكان(*)

تلكفيالعريالنحوفيالمشثرقونألفهماأجودوهوبفرنا.الثرقيةاللغاتمدرسةطبةبرنامجضمن

مواء.حدعلىوالكبارالمتدئينالطلبةعندأ!عا!يأمرجعأالكتابهذاظلوقد.الحقة
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ole)للاستشراقالفرنسيةالمدرسةإنشاء frangaise d' orientalismeعمخت

Sylvestre)ساصيدوسيلفيسزإشراف de Sacy).المؤَلَّفاتكانتقرنمنو!ثر

عنعبارةالاليستأوروبافيالصادرةالفصحىالعربيةلنحوالموضوعة

.(،)ساسيدولنحوتعديلاتأوملخصات

ملِعلالتطرقعدمالكتابهذافيوكودنروىبلاشيرتعمدوقد

لغةشيءكلقبلهيمالغةَبأنيرىذلكومع(Phonestique)الصِّواتيات

بالشبةسهلةتكونأنيجببلاشيرحسبالعربيةدراسةأنكما.(2)منطوقة

إلىيسعىشاملاَنحواَليسالذيالمؤثفوهذا.بالعربيةالناطقينالغيرللمبتدئين

طرقعنكثيراَطرقهمختلفلاوالتيللتعلمالأساسيةالعناصرأهمتوضيح

Linguistique()3)الحديثةاللسانيات moderne).

.(langueلاlexion)ةَبَرغُملغةبلاشيرحسبالعربيةفاللغةوهكذا

والمخاطب،،ملك!تملا)،والشخص،والزمن،والصيغة،الهيئةعلاماتتوظف

.(4)الإسموإعرابالفعللتصريفوالعدد،والجنس،(والغائب

أربعةأو،ثلاثةأو،صامتينعلى(racine)!جَذْر"كلمةبلاشيروأطلق

الكتابة،مفهوم(ktb)بت!:محدداَمفهوماَتمثلالتي(consonnes)صوامت

(voyelles)والمصوتاتالصوامتمجموععلى(theme)،"موضوعكلمةأطلقكما

ثلاثةمنمكوناًجذراَالربالنحاةوضعوقد.(5)َبَتَك:ماكلمةنؤَجمالتي

racine)ثلاثيجذر:أحرف trilitaire)(6)المهيمنوهو.

علىالمجردالجذريمثلالذيهوالماضيالفعلمنالمفردالغائبأنوبما

infinitif('7)الجذرعلىللدلالةيوظفونهالنحاةن!ف،وجهأحسن francais).

,1(Regis Blachcre et M. Gaudefroy- Demombynes, Grammaire deI' Arabe classique)

.3:5,Ibid

.4:2( Ibid, p)

.5:",3(Ibid)

.13:",4(Ibid)

.13:5( Ibid, p)

.16-15:6( Ibid, p)

(7)*أ4،":15
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ك
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Nom

)ال*"الع*

alif

لأ6

لأ،

marbutلأ

،كيما

،لآ؟

،لآ"

الآ4

؟!ا

zay,ء"*

5*ة

5ة4

؟ة؟
؟ة

"!2

*لأ*"

ؤ!7"

لآ34

kif

lam

*ت!

nun

همزة

ألف

باء

تاء

ثاء

جيم
حاء

خاء

الد

الذ

راء

زاكبما

سي!

شين
صاد

ضاد

طاء

ظاء

مجن

مجن

فاء

قاف

كاف

لام

ميم

نون
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هاء4!5ء4!هـ

واو"ء"وصوص".ئا

ياء*لأيحطبب"لأآ
،!اةمbrefىص

إلى:الصوامتهذهبلاشيرم!قوقد

consonnes)شفويةصوامت- Labiales)م،(الف،(6)ب:وهي(*).

.c)أسنانيةصوامت- Dentales)ت:وهي"،(t)9ا"د،(ي"!ث،(؟)"!ط

"ر،،(2)"ز"،(؟)""ص،(3)""س،(2)""ظ،(؟)"ضلما،(؟)!ذ"(4)

.(*)"!ن،(1)!"ل،(3)

.c)حنكيةصوامت- Palaales)مصوتنصف"و":وهي(w)لاء(

مصوتنصف"ي"،(!د)طويلصائتالىتتحولأنيمكن(بالفرنسية

.(ط)""ك،o)"ةج،(!ك)"ش"،(*)طويلصائتإلىتتحولأنيمكنهاالأ(

.c)غاريةصوامت- Velaires)خ!ل:وهي"(b)???(ق)،"(4)لأق.

.c)حنجريةصوامت- ayngales)(4)لاهلما،(؟)"ح"،(")املح:وهي،

.(1))فى("ء"

العربيالفعلفتصريف،والأفعالالضمائركذلكبلاشيرتناولوقد

الإشارةوتجدرالهندو-أوروبية،اللغاتفيالفعلتصريفمعبالمقارنةضعيف

القرنأواخرفي،النحاةبذلوقد.صلبةقاعدةلهاليستالزمنمفاهيمأنإلى

اليونافيبالفكرمتأثرينللغةقواعدلإعطاءجهداَ،التاسعالقرنوخلالالثامن

فكرةنحواتجهعندهمالنحويالمفهوم.المثقفينبينمنالترجماتنشرتهالذي

.(inaccompli)والمضارع(accompli)الماضي:الزمن

بمعنى"َلُعَف!أو"َلِعَف"أود!فَعَلَ"بصيغةعنهَر!َعُيأنيمكنالماضيالفعل

via,72،دا73* ; v' a72،أ,v'a ; v' a،(2)""فَعَلَهوتداولاَالأكثروالنوع7"*،72ء.

.24-26:1( Ibid, p)

.38:2( Ibid" p)
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والفتحة،،الضمة-الثلاثةالأناطفييَفْعَلَُلَعَفصيغةفتصبحالمضارعأما

.(ٍ)("يفعِل،يفعَل،يفعُللا(فى*،ة)يأ-لكسرةوا

فعلنموذجوهذا،للأفعالجداولفوضعبالصرفبلاشيرريجيساهتم

:(2)المختلفةبصيغهل!فَعَلَ"

للفعلالمشتقةالأشكال

Formes derivees du verhe

)!ة(

.ueا

.(4:5,1(Ibid)

cلاالمرفرعالمضارععنبلاشيرتحدثوقد (43 , o) (indicatiلاالمنصوبوالمضارعsubjoncti)ص(
imp)والأمر&(45)ص)!مهعم!*(المجزوموالمضارع،(44 ratit)بصيغهللمجهولوالمبني&(46)ص

formes)الفعلمشتقاتإلىوتطرق.(47)صالمختلفة derive es)ص)فَغلَ:الثانيةالصيغة:الىوص!فها

50)x(55مج!)أفْعَلَ:والرابعة،(54)صفَاكَلَ:لثةلثاواaتَفَعَلَ:لسادسةوا,(58مج!)تَفَغَلَ:لخامةوا

:ثرةلعاوا8(68ص)لَعفِإ:صةلتاوا،(64ص)ف!تَعَلَِإ:فةلثاوا،(63ص)تفَعَلَِإ:بعةا!لوا،(16عبى)

والثالثةاِفْعَؤكَلَ،:عرالثانبةالصيغةأنإلىوأشار،(7،)صَذاَعقِإ:دثبروالحادية،(69)صإِشتَفعَلَي

فلمتُتعملمانادراصيغوهي(72)صىلنَعقِإ:عروالخامسة،َلَلْنَعفِا:عروالرابعة،ذَوَعفِاعثر:

إليها.يتطرق

2( Regis Blachere et M. Gaudefroy- Demombynes, Grammaire deI' Arabe classiq)

)6أ2:0،4؟0-23،.
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اللغة"عناصركتابهمنالأولالفصلفيبلاشيرريجيسرسمقد

lements)"الفصحى del' arabe classiqueاللغةوكتابةونطقترجمةطريقة!م

كالتالي:فوضحها(")الفصحى

Formes Tran3- Valeur

8،3!اع5ح،لة*34أ"ة،ةحلة5)!ه3

efotecommednsلاattaque vocliqا!
iPre d'6criture!ا*!لعSur

75cetteأ3؟،3ء4*،!كعlassez!؟ consonne

!2(؟،3). exlosivelottale

.eل!lonاعvoyelط11ءمل،أك!كا

,a I b lb franrais, labialecclusivesonoeببببُه

.t ، francais; dentale occlusive sourdeهـتتتةئم

en inserant )! bout de laقله!5حlinterdentaleثثثث
.rdeلاgue entre les dents; spirnteo!*عما!

francais : spirante palatale sonore selon la.

prononciation revue en classique

lactuellementز*ح (articulee toutefois di.

et daps nombre de regions duلاول!،قحJimببج-

Proche- Orient et g, comme dans gamin, en

.Egypte

.rdeلاهspirante lynglesهـ-هـح!فييبم

.rdeلاهlvelaire spirntes!،ت!تخ-

.dentale occlusive sonoreةl I d Id frncis55دد!ه

l d Iinterdentale spirntesonore ، mise en!ذتذذ!
.nsbrant le bout de la langue entre les dentsأ--

.I J I 'rd I r 3 francais ; dentale occlusive sonore--

-تزز7"م(لم)4حع3م"6لة4ح"،!اح5أه2!"،ع

3 sagesse; dentatespirante4!ةs francaisسىسص"س5ة*(د)د
.sourde

4 franrais d + s chant; palatlespirante5!"،،ح"
sourdeكهchuintةل!اع.،ني souvent appel6eسىسسهـس"مي

rde5لا s emphatique ; dentlespirntesoص5هـص!ف
ة(*اسكل.5،ح.

I'bpoqueحاة actuel!ظ!valeur que+ح*خd!خ!ففضكا!
Iكهلا!, Ivoir ci- des-

dition, Les langues de&4,1!*ح(Regis Blachbre, E16ments de l'arabe classique)
.I'Orient: II Grammaires, Librairie Orientale et Amairicaine, edition G. P

,Maisonneuve)،ه:9,8,7). Paris, 1946 (59*! irage
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rante sonoreآemphatique; interdentale sp!م)
..7!اف3!ح.

sivesourdeلاd emphatique; denlecclح!عؤ
.ح!3!ا!7..

I ILaryngale spirntesonore(لم)cayn

;3 frangais grasseye de ] a region parisienneلم

velaire spirante sonore!"لاء!ام

5; labiodentale spirante sourde; onء،،م"*+،ةف"
'I"*الMa.لأ! ecrit

occlusive arriere- valPre sourde

q jaccompagnbe d' une explosion glottale; on4،ة

1.لأ! au Ma'فىح!"ا،

rdeكلاه!siveاحلاk ، de kaolin ; palatale cمه،

linguale souvent appelbeؤfrancaisلملم
،aيي*)ة4لاأ4ح!ة3لاة7ةح4"لةةم3"!قح،لا

.francais; labiale nasaliseeم"mfm I m

dentale nasalisbe2ة( I n In francais sans ni)*هل!*

I؟ h Ispirante sonore, differente de'!"

2°;consonne comme w de tramwayا*
)ر(لهلاءله!"،4اعلأء7اح5هـاه*!دح؟54)

;payerحا 2° v yelء"15حفى"(")حح(س!لأ،ل!لا4ح

لءلةlongue(؟4"5)

n),دء"(ع)"et.ح inl : tin (e1حI Prononcer en aisntsonner

054ء: Prnnnncer.3:هال!ءال Pmnnncer

رو55ط

هـ!!ف!ظ

هـهـ-ع

تش!تغ

تتتف

قثهـحَا

هـءكهـ

ل"روور

-ص!"م

نتتنحا

!ءهـ5

-و!وو

ي-هـ-

."55*:2 Pronnncer

مقتبسةلتلامذتهيضعهابلاشيركانالتيالتمارينمننموذجاَوسنقدم

المستشرقةمنبالتعاونبلاشيروضعهالذي"الفصحىالعربية!تمارينكتابهمن

المستشرقونعمدوقد(الملحق)انظر.MieCeccaldiت!ثسيكالديماري

منوذلك،الفصحىالعربيةلتعليمالكتبمنالعديدإصدارإلىالفرنسيون

بلاشيرأدركوقد.العريالمغربمنطقةفيخاصةلطلابهمتلقينهاتيسيرأجل

غموضسببهوبهاالاهتمامعدموأنالعربيالنصفيالزقيمعلاماتأهمية

العربي.النص

حرجاَيسببالترقيملعلاماتالعاديوالغياب،العربيالنحوقصورإن

تسهيلإلىفائقةبعنايةنعمدلذا،للغموضمصدراًبصفتهما،للقارئمتواصلاَ

يوجدحيثنقطبوضعذهنيةاستراحاتبتوفيروفهمهاالنثريةالنصوصقراءة

3ء
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وتبقى.النحويالبناءفيأو،الفكرةتفصيلفيأو،السياقفيمنطقيمقطع

منفائدةأيبلاشيرحسبيبدوولا.النقطةعلىمقصورةالوقفعلامة

كعلامةالزقيمعلاماتبباقياهتمحينفي.فاصلة-والنقطةالفاصلةاشعمال

.(1)والتعجبالاستفهام

الخطنظامبخصيصةيتعلقفيماعامةمبادئوسوفاجيبلاشيروضعوقد

طريقةنئغالهجائيوبالترتيببالشكلالحروفضبطيخصففيما،العربي

.(2)المغربيالاستعماللاالمثرقيالاستعمال

"نحوفكتابه.العربيةاللغةبنحوبلاشيريجيساهتمامنلمسوهكذا

عنالفرنسيونالمستشرقونكتبهمااجودمنالفرنسيةباللغة"الفصحىالعربية

من"الفصحىالعربية"تمارينكتابفياتبعهاالتيمنهجيتهأنكا.العريالنحو

اللغةلتعليمالعلميةالاستعرابحركةعليهااعتمدتالتيالكتبوأهمأفضل

بالعربيةالناطقينالغيرتمُكِّنوبيداغوجيةديداكتيكيةطريقةفيهااتبعوقدالعري

انتقاءجودةمنبهتمتازاِمللُبُّسلابأيسرالعربيةاللغةواستيعابفهممن

فيبلاشيرطريقةعلىنلاحظهوما.التمارينله!انجاز،الأسئلةووضع،النصوص

كالتنويناللغةهذهخاصياتلبعضيتعزضلمأنههوالعربيةاللغةتدرشمية

منللفرنسيينمُثمرةَتظلالتعغُفيالكلاسيكيةالطريقةهذهنتائجأنإلامثلاَ.

والتربية.اللسانياتمنظور

بي1ثر1لأفىب!تظدوبلاهـئرو.2.2

الأدب"تاريخبعنوانالعربيالأدبتاريخفيبلاشيرلريجيسدراسةنجد

UHistoire))"العريي de la litterature arabeالإسلاموصدرالجاهليةالفزةتهم

ترجمهالذي،القيمالعملهذاإتمامدونحالتوفاتهأنإلا،الأمويوالعصر

pourكه editions et traductions de textesarae1,*9!)!حك(Regis BlachIre et J. Sauvaget)

.14:3 belles lettres », Paris, 1953, pاح،،Socibtr s d' bdition

(2)*أ4،":12-13
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ثممجلداتثلاثةفيالدراسةهذهونُشرَت(ّ)العربيةاللغةإلىالكيلانيإبراهيم

أنهإلىالدراسةهاتهمقدمةفيبلاشيروأشارواحد.مجلدفيذلكبعدنُشرت

.بروكلمانالمست!ثرقاعتمدهاالتيالنقلطريقةاعتمد

حواليإلىنشوئهمنذالجزيرةأدبفيالعربسيطرةالكتابهذافيوتناول

مخديدمعالعربيةللقبائلووصف!العربيللمجالتعريف!وهو،م725سنة

الكتابةونشوءللميلادالسادسالقرنفيالتوحيديةوالتياراتالتاريخيةالعوامل

إلىنشوئهمنذالقديمالأدبعنكذلكبلاشيروتحدث.الفصحىوالعربيةالعربية

الجاهليالشعروروايةأنماطها،وتعددالشعريةالنصوصتحقيقوعنx670حوالي

نأموضحأ،القديمبالشعرالمتعلقةواللغويةالنحويةوالدراسات،والتحقيق

والمقطوعاتالقصائدمنكبيرعددالشفاهيةالروايةفيمنهضاعقدالقديمالأدب

هذاحقيقةنظرهفيغثلالتيالنصوصإحصاءبعمليةفقام،والتراجمالشعرية

علماءمنالرواةوتدخل،الأعرابالمخبرينأفواهمنرواتهأخذهكماالأديالنناج

،والمنتخباتوالزاجمالأخباركتبخلالمنالأدبيالنتاجهذاشأنفياللغة

الأدبتاريخيخصفياأنه8العرىالأدبأتاريخبلاشيرلكتاباليهلانيإبراهيمترجمةمقدمةفيجاءوقد(*)

فيمواءعليهايعتمداليالمحاولاتهاتهواعظمأوسعلبروكلمانالأدبتاريخأنالقوليمكنالعريكا

إلاوشهرتها،العلميةقيصتهافيتتفاوتاتيالمسثرقينكتببعضاسنياما)ذاهذا،المغربفيأواثرق

كبيرإحصاءمنفيهوردلماالحديثالعصرفيالأدبمفهومعنيختلفلبروكلمانالعريالأدبتاريخأن

هذهطبيعةفيألفناهماأنحينفي،االعاأنحاءكلمنالعريالتراثفيوالمخطوطةالمطوعةللأثارمنظم

...والفكريةوالفيةوالسياسيةوالتاريخيةالاجتماعةوبيئاتهموآثارهمالأدباءسيرفيالبحثهوالكتب

صتعداالعريالأدبتاريخفيجديدةامحاولةللاضيرالعريالأدبخل!اتأنالكيلانيإبراهيميجدلذلك

والوقائعالمخمعاتتطوربينالربطعاولاالتاليففيجديدةطريقافلك،أسلافهبتجاربومستعينا

المقليةالمراكزب!شعاعاتالعناية01منها:بأمورالأدبتواريخمنسبقهعماالكتهابهذاويختلف،الأدبية

العرىالأدبعاقرةمنامونة(العقلية)الزمرمنأنواعاكثاف.2.العريالعالمفيالفكريةوالتيارات

منأوجدوهبهـا،بعدهموجاءعاعرهملمنتحدىأمثةبذلكفأعبحوابها،وتأثروابيئاتهمفيأثرواالذين

لامماوغيرها،والفقهيةواللغويةواتاريخيةالفلمهالآثارمنكثير3.إبعاد.جديدةأدبيةجنماأومذاهب

يميهماالقارئعندتثيروالتي،فنيةلغايةأثفتالتيالآثارعلوالاقتصار،الصرفالأدبنطاقفييدخل

وهي(لانون(مدرمةطريفةعليهغلبتقدبلاشيرأنالكيلانيإبراهيمولضيف،،الشعرية)بالحالفالري

غامضهوماكلفيوالثكالحكمفيالتسرعوعدمالتوارلخوضبطالوثانقجمعفيابالغةعلتمتمدطريقة

،بنانالمعاعر/الفكردار،الكيلاقإبراهيمترجمة،العريالأدبخل!اتبلاضير،)ريجبى.الحقائقلتحري

.(6-5:ص،،998،سوريةالفكر/ودار
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الشعروصحةالأخبارنسبةلقضيةتعرضكما.واللغةالنحووكتب،والدواوين

للظاهرةالثقافيةوالنتائج،الموزونالمسجوعوالنثر،الملحونالشعروقضيةالجاهلي

.القرآقالنصوتكوين،القرآنوسور،!م!محمدومسألة،القرآنية

لشعراء)*(أسماءورودالدراسةهذهفينجدالعريالشعروبخصوص

حيثمنالقديمالشعرخصائصإلىتطرقكما.الأمويالعصرأوالجاهلية

موقف)برازمعوالأوزانوالعروضاللغةحيثمنالشعريةومواهبهتكوينه

الشاعرعالجهاالتيالموضوعاتبلاشيرذكروقدوالشاعر.الشعرمنالإسلام

والوصفية.والمدحيةوالدينيةالحكميةكالموضوعاتالقديم

وعمرو،ربيعةبنعديأوومهلهل8جناببنوزهير،الجرميالحرثبنووعلة،النهدياوعجلانابن:أثال*)

وعبد،قميئةبنوعمرو،(سفيانبنربيمة)أولأصغراوالمرقشا!بر،والمرث!،حلزةبنوالحارث،كثومبن

والممزق،العبديواثقب،الزمانيوالفد،(رس)أويعمربنولقيط،!يقبنوبطام،عسلةبنالميح

بنوقم،نويرةبنومالك،عبدةبنوعلقمةنجدل،بنوصلامة،زرارةبنولقيعل،باهلةواض،العبدي

يأبنولرالقيى،وامرؤبدر،بنوالزبرقان،الأهتمبنوعمرو،العديوالمخبل،الطبيببنوعبدة،نويرة

طيء،وحاتم،تولببنوالنمرمقروم،بنوربيعةعوت،بنوطفيل،عطيةبنوعوفالأعغ،وذو،خازم

،وعزةوانخ،ومزرد،زهير،بنوكعب،سلمىايبنوزهير،الخرثببنوسلمة،والحادرة،الخيلوزيد

بنوحميد،مقليوابن،ربيعةبنولبيد،الطفيلبنوعامر،مرداسبنوالعباس،ندبةبنوخفاتزياد،بنوربغ

وأبو8الحكمبنوالمليحالخناعي،خالدبنومالاليال،وأبوكبير،وأبو،محجنوأبو،الصمةبنودريدثور،

معديبنوعرو،ربيعةبنصلاءةبنيغوثعدالأوديوالأفوه،ذؤيبوأبوالهنلى،مرةبنخويلدخراش

،المريظالمبنوالحارث،العديالسلكةبنوالسليكثرا،ونأبطالثنفرى،:اللصوصوالثعراءكرب،

بنتسو!خد:والاعراتالفقعي،سعيدبنوالمرار،والقالالحمير،بنوتربة،والأعلمالورد،بنوعروة

وليلىوالخناء،بدر،بنتوالخرنقالباهلية،سلمةبنوهببنتوالدعجاء،الهذيليةوجنوب،التميميلقيط

بنوالمشبالبد،بنوطرفةواتلسى،الإياديدؤادوأبو،الأبرصبنوعدحجر،بنوأوس،الأخيلية

خفات،بنقيىوعدالذبياق،والنابغةعمرو،بنوالمنخلعمار،بنوعمرو،النهشلييعفربنوالأسود،على

العديمي،الزنادوأبوالموءل،أخووسعيةالسوءل،ومنطقتها:تيماءفيوالعر،العباديزيدبنوعدي

بننبيه:مكةنيوالعر،الصلتأيبنأية:ومنطقتهاالطائففيوالثعرخرم،بنوهدبة،حزامبنوعروة

وابر،المطلبعبدبنوالزببرالمخزويى،الوليدبنوعارة،القرشيأميةبنعمروأيبنومانر،الحجاج

والثعر،الزبعريبناللهوعبد،الفهريالخطاببنوضرار،حرببنسفيانوأبو،طالبأيبنوعلي،طالب

وكعب،الخطيمبنوقيسأيالحقق،بنوالربغالجلاح،بنأحيجة:الأوليالإملاممركز)المدينة(يثربفي

وعبد،ثابتبنوحسان،الخزرجيمالكبنوكب،رواحةبناللهوعبد،الأسلتبنقي!وأبو،الأشرتبن

،مرداسبنةنُعو،مْيَحُسوالطمحان،وأبوبير،بنوالظنصدبنوبشير،ثابتبنحسانبنالرحمن

وابن،ميمونالأعثى:الجوابونوالثعراءأوس،بنومعن،الأنصاريمعقلأبمابناللىوعد،والنجاشي

والحطيئة.المنذر،بنحرملةزيدوأبر،فوة
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فيم670/!50سنةحواليالقديمالشاعرعالجهاالتيالموضوعاتوتتمثل

والمدحوالهجاءوالحربالفخروشعر،الحكمةواستخلاص،الغزلموضوعات

67007هـ/50حواليمنالقديمبالشعريتعلقوفيما.("والوصف Jjf،/م725هـ

.(2)المدحيةالسياسيةالموضوعاتعلىزيادةالموضوعاتنفسشادةنجد

نهضةبوادروظهورللجزيرةالقديمبالأدبكذلكبلاشيراهتموقد

670765منجديدة ?,l1الأوجمرحلةالبدوشعراءكباربلوخعنفتحدثم

.(ٍ)الشعري

تاريخكتابهفيبلاشيرعرضهاالتيالكبرىبالمحاورالإحاطةحاولنالقد

العريالأدبتاريخفيانجزَتالتيالدراساتأوجيعتبرالذيالعريالأدب

متعددةكتباَأتفواالاستشراقعلماءأنإلىونخلمى.الفرنسيينالمستشرقينعند

وشارل،فييتوغاستونهوار،كليمانمنهمونذكر،العربىالأدبتاريخفي

أنهوالملاحظ.متعددةبزجماتإنتاجاتهموحضيت.ميكيلوأندريبيلا،

نأإلاالعربكا"لأدبا"تاريخلكتابالكيلاقإبراهيمترجمةجودةمنبالرغم

دونمعناهافهمالمتلقيعلىيتعذرالتنمقاطعهبعضعلىتغلبالحرفيةالترجمة

الأصل.إلىالرجوع

(2

.534-743:ص،الابقالمرجع،العريلأدباتاريخ

.470-653:ص،نفسهالمرجع

عندظهرتالتيالآثاروجردالرتاعبنوعديوالقطاميالتغليوالأضوالأخطلجيلبنكعبفذكر

لجأبنوعمرالعكليكراعبنو!يدمرداسبنومراقةالجعديالنابغة:العراقية)التبعية(ذاتالقبانل

الليطيذهلبنوغانالعدويمنقذبنوالمراروالبعيثثريكبنوالمردلتحطانبنومرةوالراعي

ضعراهوآثارحميربنوالقحبفالطثريةبنويزيدالاقوالنابغةوالفرزدقوجريررميلةبنوالأشهب

معدانبنوكعبالفرخبنوالعدبلعذرابنوشبيلمفرغوابنالدؤليالأسودأبو:البصرةمنأصلهم

الرقةمنأصلهمثعراءوآثارملمىبنوزيادالقاصصفوانبنوخالدجبناءبنوالمغيرةالأشقري

و(عىوالأتجئرالأحمراللهعبدبنوعوفالربريوسابقالئيانيوالأعىحطانبنعمران:والكوفة

المرار:والكوفةالبمرةتبعيةمناطقفيغالبةلفاظيةصفهْذاتواَثارزيدبنوالكميتبيضبنوحمزةهمدان

بنورؤبةوالعجاجالراجزودكينالراجزوالزفيانالراجزالنجموأبوالعجليعمروبنوالأغلبسلامةبن

بنوالحكمالرمةووذوحكيمبنالطرماح:والكوفةالبصرةفيلفاطي()استيحا.ذاتشعريةوآثارالعجاج

هرمة.وابننخيلةوأبوميادةوابنالخضريسر

40

http://www.al-maktabeh.com



1طنحوفى1ثثهمعرمنبلائئىهوقف.3.2

لموالتي،العربباهتماماستأثرتالتيالمنحولالشعرقضيةبلاشيرتناول

العلماءتوصلأنإلىللهجرةالثالثالقرنعلماءبعضفيهاالنظرمنيتمكن

.(التامععشر)ّالقرنفيبالنقاشجديرةآراءإلىوالمستشرقونالمشارقة

طرححيثم،864سنةالموضوعتناولمنأول)نولدكه(المست!ثرقإن

المستشرقتناولسنواتثمانوبعد،الجاهليالشعريثيرهاالتيالشكمسألة

لمبدقةعرضهاأنهإلاتجديد،أيإلىيتوصلأندونالقضيةهذه)آهلوارد(

،وليالوباسيه،)موير،أمثالالعلماءشايعوقد.سلفهإليهايتوصل

فيسنةثلاثينطوالوآهلوارد()نولدكهالمستثرقيناَراءوبروكلمان(

اليال(عندبلاشيرولاحظ،الجاهليالشعرفيالنحلقضيةمنالحذرموقفهما

المعزفالنصوصوأهمية،الإخباريةبالمعطياتيتعلقفيمامتصاعداََاّكش

أعادأنإلىم،904فيهوار(،كيليمانعندأيضاَالموقفهذاويظهربجاهليتها،

الذيالجاهليالشعرقضيةفيالبحث(Margioliouth)مرجليوتالمستشرق

العربكا".الشعر"منشأبعنوانام925سنةنشره

هبتالتيالهوجاءالعاصفةبمثابة)مرجليوت(موقفبلاشيرووصف

نشوءعنالعربعلماءمعطياتتضاربإلى)مرجليوت(أشارفقدإنجلقرا،من

الشعرمنالإسلاموموقفالقرآنلموقفاستعراضهبعدايته،jjوالشعرهذا

الذي"فالشعرالجاهليالشعرانطلاقنقطةالقرآنتعتبرالتيفرضيتهعنوانطلاتاَ

بعضفيالأصلوبتجانىعدملالىفاممثار،القديمةالعريةلنموصالأدىالقلبمسالةبلاشيراقم)لة(

كباروتدني8الكوكمنالثفهيةالروايةيلازمماأمع،القديمةوالئريةالعريةالنصوصمقطوعات

الضوعى،هذ.فيالتليم،علىمجبرينان!فناوجدنا،التدوينفيالقي!ةالعراقعلماءوطريقة،الرواة

حولوالمئرقينالمسلمينعلماءآراءبتضارباباحثويقر،والزمنانئافيمختلفةعناصربتواجد

بحوزتناالتيال!نصوصانإلالإثارةالممدعنأنهويرى،القديمالثعرفيوالديخلةالأصليةالفاعر

وخاعةالثعريةالآثارعلفصباالاقمامكانلذلك،الجاهيةمننثريأثرايتتضمنلاالقرآنباحناء

,,oc1998،دمثق8الفكردار،الكيلاني)براهيمترجمةالعرلكا،الأدبتاريخبلاثير،)ريجيى.منهاالجاهلية

:197-196.)
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التيالممالكانذلكعلىوالدليلجذاَ،فيهمشكوكالأمويالعصرسبق

ولكنجذاَ،راقيةحضارةعرفتالإسلامقبلالعربجزيرةفيتركزت

يأوجودعلىتدللامنها،اليمنيةوبخاصةالممالك*لهذالمعاصرةالضقوش

؟المذكورةالمالكمنرقياأقلبدواهناوالحالةنرىفكيف.شعريةفعالية

حالكلعلى-الشعرهذان!فالجاهليةراثَالاتلكرقيهفييعدلشعراَينظمون

الاىشيررمحمدالنبيظهورقبلموجودايكنلم،حاسمعنصرتدخليفرض-

.(،)"القراَنوهو

موضحاَبرونليخالمستشرقبلاشيرحسبالفريدةالنظريةهذهفندوقد

سكانعندمثلاَالشعرأنيرىوهو،للحضارةموازياَيكونلاالشعرنموأن

مما،الثقافيةأوالاجتماعيةبحالتهميرتبطلا)سالمون(جزرسكانأوالإسكيمو

بينالتواصلعدمعنفقطناتجالحميريةالنقوشفيالشعروجودعدمأنيفسر

هي)برونليخ(يدحضهالمي!لاالوحيدةالنقطةأنبلاشيرويرى.المنطقتين

نصوصعلىالحصولأبداَيستدعيلاكلي،باحتراميتمتعأديبنقل"الاعتراف

يفعلهلمماوهذا-عليهالبرهانيجبومما:الإسلامقبلماإلىتاريخهايعود

الثانيالقرنوضعمناسثناءبلاكلهالجاهليالشعرأنهو-)مرجليوت(

فيحسينطهالمصريالعالماثباتهحاولماوهذاللميلاد(،)الثامنللهجرة

.(*)بقليل)مرجليوث(بحثبعدن!ثرهماكتابين

نأوهيحددها،التيالمسلمةعلىبرهنبلاشيرحسبحسينوطه

الأدبهذامنبقيوماالإسلامظهوربعدمنتحلالجاهليالأدبمعظم

:1998,201،دثقالفكر،دار8الكيلاني)براهيمترجمة،العريالأدبتاريخبلاشير،ربجيى(،) vo.

احتواهاالتيالعريةالآثارلصحةمنظمنفيوهو8الجاهليالئعر8:وعنوانه1926صنةالأولظهرفقد(*)

علىوالديل-ف!نهجديدا،فيئا)مرجلبوث(بحثعلىحسينطهبحثيضفلملهاذا)الجاهلية(،اسم

منمجموعةزلزلةمزية-باتقاليدالمتمسكينالممرينالعلماءمنفريقعندأحدثهالذيالفعلردذلك

نفهللمؤلفكتابمنشأنأاقلالدراسةهذهأنرأيناوقد.الأدنىالثرقفيب!هولةالمقبولةالمفاهم

،.التفصيلمنلىءالقضيةبحث!لىعودوفيه،م،927منةظهرالذي،الجاهليالأدب"في:وعوانه

.(202:ص،،998،دمثقالفكر،دار،اليهلاق)براهيمترجمة،العرىلأدباتاريخ،ريْسالب)ريجي!
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لهذاالصحيحةالأدبيةالصورةلتمثيلعليهيعتمدلاجذاَقليلالصحيحالجاهلي

يسلمفهو،واحدة!نقطةفيمرجليوتعنينفردحسينطهأنإلاالعصر))(.

منبقيماولكنمصنوعاَ،الجاهليبالشعريسمىماكلليسبأن-مبدئياَ-

موقفاَبوقوفهفهووهكذاشيء.علىيدلولاشيئاَ،يمثللاقليلمنهالقديم

)غولدزيهر،أمثالالمعاصرينالمستثرقينمنعددآراءمنبفكرتهاقزبحذراَ،

)برونليش(أوديمونبين(،وغودفرواوتريتون،،مارسيهوويليامآندره،وتور

")2()1937ّسنة()مرجليوثلبحثالثانينقده)في )P).

1ثشعريةفى11لهلأغرهنبلائىموقف.4.2

أربعةفيص50سنةقبلالقديمالشاعرعندالشعريةالأغراضبلاشيرحصر

والهجاء.والسخريةوالرثاء،والقصيدة،والغزل،البديهيأوالعفويالثعر:أنواع

وهذا،مرتجلةمنظوماتعنعبارةبلاشيرعندالبديهيأوالعفويفالشعر

بحرمنالرثاءارتجالكماالشعريةالمختاراتمصنفوبهيأبهلمالمرتجلالشعر

جوايستدعيمما،الأمهاتونواحالأطفالواغانيوالندبالعجائزوغناءالرجز،

وحفرالمدينةمسجدبنائهمأثناءالمسلمينبعضكأناشيدأو،للتكلففيهمجاللا

.202:ص،المرجعففى(،)

.204:ص،المرجعنفى(2)

متحفظاموقفاووقفوامرجليوثنظريةيتبنوالموإنواهلوارد(ه)نولدكأنبلاثيرحسبهؤلاءويعتقد(*)

كباريوافقبأنهضكولا،الجاهليالأدبوتوثيقصحةفيكَكشالذيمارجه()ويليامموقفيؤيدونفهم

لمالنقادأنالاعنها.الاستغناءيمكنلاابياتهابصحةتمتازالجاهليالعرمنمقطرعاتلدينابانهالقاد

فيطريقةللاسثراقإن:قالعدماحقعلكان()اهلواردأن!ثك،ولابلانيريقولصحتها.علىيجمموا

الطريقة؟تلكتطبيقعننتيماذاولكن،الوسطىالقرونفيالملمينعلماءطريعْةمندقةأكثرالبحث

عنالبحثفيتعمقاواذا،وجودهعلىالبىهانعلىقدرتنامنكثرالانتحالبوجودأجانانثعرنحن

نأعديدةحالاتفيوجدنا،الموضوعمنالصحيحلتمييزحينطهجمعهاالتي،حدةعلىكلالموازين

وانالتييز،فيالأصا!يالعنصرقظلهذهوأن،واللغةكالأسلوبابخى،دراسةتتطلبالمعنىدراسة

خلفقالهوماالراويةحمادتالهمابينايفريقعنالفيالمفضلقالكماعاجزونوانناذاتيا،يظلتقديرنا

فيالأنجارلأنالثعرصحةلإترارالأخبارمعطاتالىالاستنادالكحالاتفييشجلوأخيراالأحمر.

41998دثق،الفكر،دارالكيلاق،إبراهيمترجمة،العريالأدبتاريخبلاشير،.")ريجي!لهشرحالواقع

(205-2لهو:ص
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التيالأبياتبعضوصلتناكا.الخندقغزوةفيالمكيينزحفلمواجهةالخنادق

نأبلاشيرذكروقد.دمشقفيالمعمدانيوحناالقديسكنيسةهدمأثناءأنشدت

هدهداتمننوعيةأعلىشعري"أسلوبهوالأشياء،بطبيعةيرتبطالذيالحداء

.(")"العملاثناءالعمالوغناء،لأطفالهنالأمهات

بالشعرالأمرتعلقسواء،الحروبأغانيفيتألقهمجدالعفويوالشعر

إحدىشعرمنبنموذجبلاشيراستدلوقد،الغزاةبانتصارالإشادةأوالحما!ي

زحفحينتقول-عتبةبنتهندالكيلاقإبراهيمحسبوهي-المكيات

احد:معركةقبلالمدينةعلىالمقاتلون

الأَذبارِ)ْ(ةاَمُحوَيخهاَالذارِعَندِبنيوَنهاَ

بئارِبكلضَزباَ

وقالت:

(الئمَارِق)َوَنَقرِضِنُعَانِقاولِبقُت)ن

(2)وَامِقغَيرَقاَرِفنُفَارِقاوزِبذُتأؤ

متناولفيكانأنهعلىتقومفرضيةمنبلاشيىينطلقالغزلشعروفي

المحبوبة،تجاهمشاعرهعنللتعبيرمخصصاَإطاراَالسادسالقرنمنذالشاعر

واالأكبرالمرقثىأوالأعشىأوالقيسامرئقصائدالفرضيةهذهوتدعم

بنحميدديوانفيأدرجتالتىالغزليةالقصاثدبالذكربلاشيرويخص.الأصغر

هيالشعراءلهؤلاءالمنسوبةالقصائدوهذهب!يحائيةغتازفموضوعاتهاثور.

وهذالتقليد،انعكاساَاعتبارهاويمكن،العذريةالروحإليهاتسللتمقلدات

ثور.بنحميدباسمالموضوعالغزلعننقولهأنيمكنما

.416:ص،الابقالمرجع،العريالأدبتاريخبلاشير،ريجي!(،)

القاطع.:البتار.الاسأعقابيحمونالذين:الأدبارحماة.الإغراءمفاهاكلمة:ويها(")

ال!وداء.الوسادةوهينمرقةجمع:النارق(8+)

.418:ص،الابقالمرجع،العريالأدبتاريخبلاشير،ريجس(2)
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منمشتققصيدةكلمةأصلكانإذاأنهبلاشيرفيرىوالرثاءالقصيدةأما

للقصيدةالحقيقيالمعنىعلىالسادمىالقرنمنذتدلالأخيرةهذهن!فقصيد

عناصرهابعضننسىأندونقصدبفعلقصيدةكلتفسيرويمكن.الشعرية

الحالهذهوفي-...الراحلةالديار،،المحبوبةعن-البحثعنتحيلناالتي

الغنائية.الموضوعاتضمنموجودالقصيدةف!طار

عندمنهاالمقصودليس-!2القرنفي-قصيدكلمةأنبلاشيرويذكر

القصيدةإطارمخترعأنإلىبلاشيرأشاروقد.مغشىابتكاراالبصريينالمنظرين

القيسامرؤهوالإطارمخزعبأنأخرىمعطياتتفيدبينما،الصغلبيمهلهلهو

قميئةبنعمروالشاعربدعةالقصيدةبأنالمرزباقيؤكدبينما،مهلهلأختابن

علىتحيلنامبعثرةأخبارمنوصلناماأنوهيفرضيةبلاشيرويستنتج.البكري

قبائلوفي،العربيةالجزيرةشبهشرقيفيتشكلالقصيدةإطاربأن"الاعتقاد

منيقربزمنوفي،الدقةوجهعلىللفراتالشرقيالشاطئعلىوتغلببكر

العربىالمحيطشعراءيكونأنالمحتملومن.السادسالقرنمنتصف

لاأنهكماالإطار،هذاتبنواقد،الحيرةمركزمنبتأثيراو،مجهولةولأسباب

شبهلهثرقيفي،وجودهيثبتلممبكر،وقتفببدأابداعإمكانيةإبعاديسعنا

.(1)"السادسالقرنأواسطفيإلا،الجزيرة

فيفالقصيدة.القصيدةإطاريميزماهوالنسيبأنإلىبلاشيرويخلص

والوصفالنسيبوهيعناصرثلاثةمنيتألفإطارالهجريالثالثالقرن

بالهجاء(.الممزوج)المدحوالمدح

منبدايةاتخذأنهوالهجاءالسخريةعنالحديثسياقفيالباحثويرى

فلم،العرضأوالشرفعنكدفاعَاّدريستدعيقدحياَمعنىَالسادسالقرن

بنلحسانبقصيدةبلاشيرويستدلشعرياَ.تعبيراَظلبلأديكخوعيشقل

.423-422:ص،الابقالمرجع،العريالأدبتاريخبلاشير،ريجيى(،)
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مدح-بالهجاءالمدحفيهايمتزجوالسلامالصلاةعليهللرسولمدحهفيثابت

علىنطلقأنيمكنأنهبلاشيرويعلق-.المشركينوهجووأتباعهالرسول

فالشاعر،الأسلوبمننوععنتكشفلأنها،نقيضةاسمالقصيدةمجموع

.(1)والقافيةالوزننفسمنبقصيدةالشاعرعلىيردالمهجو

الخقادمنالكثيراهتماممثاربلاشيرتناولهاالتيوالقضاياالآراءكانتلقد

القيم.العملهذااكتمالدونحالتوفاتهأنإلا.والدارسين

،"+"ء*!آط!6+َد!+"

)1

11
ص!تبيق

ثعتدين

.429-427:ص،الابقالمرجع،العرىالأدبتاريخبلاشير،ريجيى(،)

4ء

http://www.al-maktabeh.com



اتح!الثا

هطو!نك1!س!ألم!1

!مجمعى!لأ+هـتنيرمحنط

،اصفص"!راُ!افكا

رلامخياا!د!يا!منألثرأ
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:وللأانح!ا.8

تآلقراجمةتو
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بلافررعنلأجمة1ثترمفهو؟،.،

الذيالمعجموهو.(")الإنجليزي-الفرن!عي-العربيالمعجمهذافيجاء

دينيزو.وكلودشويميمصطفىبمعيةبلاشيرريجيسوضعه

,traduire;عن،من-.-.ترجمة.تَرْجَمَ adapter (un discours, un livre, etc

حا3)أ73!45"ةلا)دلاهلا43*ح3ْتمِجْرُتَوالهندكتبتَلِقُنقد...َلَقَن(4أمم!3ح*م4!س

translates et adaptes

وفسرنقلماسوىالكتبمنولهالقديمةالكتبمنقطعةقُسطاترجم...

Qugaإلخ...الدمكتاب traduisit un certain nombre d' ouvrages anciens ; on lui

...U : doit, en dehors de ce qu' il translata et commenta, le Livre du sang..., etc

تاكا!*!ل!6ل!"*3تسألهامرأفأتتهالناسِوبينعباسِابنبينأترجمُكنتُ:حمرةأبو

mmevintحمIbn `Abbas et les gens, uneح*dit : je servais de truchement en

l' interroger...على-اا(doubler, synchroniser (un film-لاِب*donner

(intitule (a un livre...-،-بun*)حولs-tiلاهdonner une rubrique, un s

(chapitre, pour en enoncer le contenu...ٌاتتراجمُ،").ترجمة,traduction

(different de version adaptee (donc claire en soi, d' un livre, d' un discours

,explicationااtranslationلْقن interpretation, exegeseغيرإلىالكتابلِّوُحمتى

desوتفسيراَترجمةَلهذلككانبهنزلالذيناسِّللا qu' on fait passer une Ecriture

rev6l6e en une autre, ce fait amen pour elle une!كأelle aنهgueكلةde la l

ntaire!ة6!لكfonction d' interprete, interpretariat, drogmanat interpretation et un co

honorairesكلع!*اا d' un drogمح!لههحااritureع,langue scree.توضعالتيالصور

pourوالمُعَمياتللزاجم les codes et les ecritures secretesح3!4دsig * nsحد(.

apposition completive ; intepretation....توبتَرْجَمَةفيالتابوتَالجوهريذَكَر

coffre» sous la racine TWB«6،دم*)awhari a traite).ااntلاولadresse (d' un dc

-1(Regis Blachbre, Moustafa Choubmi, Claude Denizeau: Dictionnaire arabe- francais)

.1023-1020:anglais, Tome II, G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris, 1970, p

5ء
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(notice introduction avant-propos officiel avec titulature du destinataire

biographique.ُالئزاجِمِكُحبِاصحابqqf. liste (d' auteurs, de les bioraphes

(itresآ*+.

traducteurتراجِئم،ةَمِجارت،).ٌنامُجرَت،ٌنامُجرُت d' un interprete, drogman

(.livre, etc).ة)إلَيْهاوالمَنْقولِالمنقولَةِِةَغُفلابالناسِأعْلَمَيكونَأنْللتَرجُمانبُذَلا

leحا tex4"هنeولfaut que le traducteur soit 1' homme qui connaisse le mieux ]a lang

est renduة(est traduit et Celle dans laquelle.عباسِابنُالقرآنُِنامُجزًتَمْعِن!lح*"

excellentإ glossateur du Coran est Ibn ` Abbas

traducteurونَ"،.مُتَرْجِم (d' un livre, etc.) ; exegete, glossateur ... interprete

.adj.)مُزجَم traduit (texte, etcِبمُتَرْجَمintitule, dote d' un livre (en enoncant le

(contenu : livre...م"ةخ3ح4ح4!ح4ة+3ح3،المتزجَمحلإلىبالحدسالتوصلُةيفْيَك!

َ.)1()...( par, intuition, ce qui est code

فالنقلو"نقل"."ترجم"كلمةبيناختلافاَهناكأنتلاحظوهكذا-

Translation4الترجمةغيرTraductionفيوالترجمةالنقلبعمليةنقومأنويمكن

واحد.وقت

ذلك!كانمثلا:قولهمفيدزتفسير"لمصطلحمرادفا""ترجمةمصطلحجاء-

مخا3*أ،ةلك!خ*ح"دا"":الجملةلنفسالفرنسيةالزجمةفيوردبينماوتفسيرا،ترجمةله

66!ntaireد!coدا*Helle une interpretation etاللغةفيمرادفا"ترجمة"كلمةلتصبح

"تعليق".لكلمةمرادفةفجاءت"تفسير"كلمةأما.""تأويللكلمةالفرنسية

إليهاوالمترجممنهاالمترجماللغتينمنالتمكنالترجمةطرقأهممن-

تكونالمعضىبهذا".المترجَمحلإلىIntuitionبالحدس"التوصلإلىبالإضافة

الفهمفيالبديهةوصعةالإدراكقوةفييتمثلالذيالحدسعلىيعتمدفناالترجمة

والتأ!دل.والتفسير

.1023-1020:4. pكه,*أanglai-1فى( R6gis Blachere, M. C. et C. D. Dictionnaireara e- rancai)
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:العربلسانفيجاء

الذيصنلمثلوهو،عنهمَجْرَتوهَمَجزَتوقدالمُفسر،:والتزجُماننامُجْرئلاو"

(...)أولهبضمتُرْجُمانفيهحُيهِتفقدالترْجُمانأما:جنيابنقال.سيبويهيذكرلم

.(")ُمِجاَرئلاوالجمعالتَّزجُمانُ،ومخهآخرَ،بلسالأفسرهكلامه!ذامَجْرَتقد:ويقال

.أخرىلغةإلىوالنقلالتفسيربمعنىالزجمةوردتوهكذا

بمعنىجكاءتا!رجمهأنفنجدمحا"Roet)معجمإلىرجعنالهىاذا

UTraductionmالترجمةطريقةأوفعلوهيaction, maniere de traduireb)?ترجمة

"إعطاءهوو"تَزجَمَ".،الأصليةلغتهغيىلغةفيلهنظيرإعطاءهوفَّلؤمأونص

سيميائيةمساواةإلىالوصولبغيةأخرىلغةفيمقابلاطبيعيةلغةفيجاءما

كذلكوهو،الترجمة!صاحبهوUtraducteur«ودامترجِم"."للنصينوتعبيرية

.(2)،وكتابيةشفاهيةنصوصبترجمةففَكُممهني

سبيلعلىالتعريفاتبعضونورد،للترجةتعريفهمفيالأدباءاختلفوقد

ومعانألفاظبنقليعنيجميلفن"الترجمة:خلوصيصفاءيقولالحصر.لاالمثال

النصوصيتبيناليهاالمترجمباللغةالمتكلمأنبحيثاخرىإلىلغةمنوأساليب

.(ّ)(3)"الأصليةباللغةالمتكلمبهاويشعريتبينهاكمابقوةبهاويشعربوضوح

عبارتينواحدلمضموننرصدأنفتعنيكوهنجونعندالترجمةوأما

التالية:الخطاطةحسبالتواصلحلقةالمترجمويدخل.مختلفتين

مُتلَق.-")لةرسا-مترجم-)لةرسا-مرسل

،1956والنثر،للطباعة،بيروتداروالثر/للطباعهْصادردار،،2المجلد،العربلانمنظور،ابن(،)

.23ه-229:ص

,2(Le Robert, Dictionnaire alphabbtique et analogique et de la langue francaise)
.2651:Paris, 2006, p

.14:ص,1986،للكتابالعامةالممريةالهيئة،الترجمةفن،خلوعيصفاء(3)

الزجمة:فنعليهايعتمدأنيجبالتيالقواعدخلوصيصفاءوضعوقد(*)

الأصلي.النصفيالمتضفةللأفكارعحيحةصورةالزجمةتعطىأنيجب.)

.الامكانقدرالأصليالأملوبعلىالمحافظةيلزم.2

المصريةايئة،الترجمةفن،خلوصي)صفاء.موضوعةقطعةأيسلاسةعنالزجمةسلاسةتقلألاينبغي.3

.4()4:ص،)986،للكتابالعامة
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الخبركانإذاأيدلالياَ،آالرسالةتعادللم!الرسالةكانتإذاالترجمةوتغ

تتراكمأنالمعتادمنصاروقدعسير،امتحانالترجمةانشكولاواحداَ.المنقول

إلاقَطعاَيخونلاالمترجمأنغير،الإيطاليالمثليلخصهاالتيالتهمضدها

.(")الأدبيةالنصوص

النقل،بجودةالإلتزامعلىللترجمةالسابقةالتعريفاتأجمعتوهكذا

والزجمةالنقلبينالدقيقالفرقرصدههوبلاشيرتعريفيميزماأنإلا

والتا!دل.والتفسير

شعراَالقديمالعربكاللنصوالمترجمينالمنظرينأكبرمنبلاشيرويعتبر

سوفاجيهجانبمعيةوضع،وقد،الكريمللقرآنترجمتهإلىبالإضافةونثراَ،

"قواعدكتابهفيالعربيالنصترجمةومنهجيةلطرققواعد،

33(+)"العربىالنصوترجمةرث!نل pour dditions et traductions de texteاح!!*

araes1953سنةالكتابصدر(**).

(1)

(*)

(**

،المغربالبيضاء،الدارللنثر،توبقالدار،العمريومحمدالواليمحمدترجمة،الشمريةاللغةبنية،كرهنجون

.33:ص،)986،االطبعة

فيالكتابأنإلاوترجمتها"،العربيةالمخطوطاتمخقينأقواعدبعنوان1988سنةالمقدادمحمدوترجمه

بلالعربيةالمخطوطاتوترجمةتحقيقتتعلققواعدفقطبضمنلاالأصليعوانهمنيضحكاالحققة

.المخطوطاتتحقينبينهاومنالعرلماالنصوترجمةلنرعامةبقواعد

:الكتابمدخلفيبلاشيرريجيىيقول(

رابطةثرتهاالتيالعربيةالمجموعة01:مجموعنخلالمنالخصوصوجهعلالتاليةالقواعد،درصت.ا

'Lبوديجيوم assciationGuillaumeBudd،الصلييةالحروببتاريخالمتعلقةالوثائق.ب

'Lوالآدابالقوضمجمعلرهاالتي(الرقية)الصوص acaddmie des Inscriptions et

Belle- ettres.عرينصأيوترجمةتحقيقفيلرعونالذينايضأتهمانيمكنالقواعدوهذه.

الواردةبالتعليماتيلتزمواأنفيهاالعاملينعلىالذكر،الآنقيللمجموعتينممكنتجانىأكبرولفمان.2

اتقنيةاللجنةعليهتوافقأنينغيالذكر،الآتيةللزناتبالاجمالخرقوكل.الإمكانقدربصرامة

الحالة.ب!حبوالآدابانقوشلمجمعالأدبيةالأعماللجنةأو،بوديجيوملرابطة

جمهوروالى(العربىالقم)فيالمرقينإلىتوجهبوديجومرابطةقدقهاالتيالعريةالمجموعة.3

ارضاءعلىقادرةتوجيهاتفيهاالعاملينإعطاءتعمدناوقدالفرني(.)الق!مالمثرقينغيراثقفين

3القراء.8منالمختلفينالصنفينهذينقطلبات our98حا*,Regis BlachIre et J. Sauvaget.»editionset traductions de textes arabes. SociCtC d' bdition (des Belles lettres

.،:،.1953. Pr6ambule
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النصتطابقالتيالقواعدوضعالكتابهذافيبلاشيرريجيسوحاول

وعناوينوارقامالطباعيالتركيبحيثمنالفرنسيةاللغةإلىوترجمتهالعربي

فيوجاء.للنصالمهمةوالتقسيماتوفقراتها،وفصولها،وأجزاؤها،،الكتب

التمهيدمنكبيرجزءَصَّصخُيأنيجببأنهالفرن!صيللقسموضعهالذيالتمهيد

.كبيرةبدقةالمخطوطاتبوصفالعنايةمعالنصلتاريخ

ة!ي1لهلأو!و1ثثغلات!1لآد1ثقوجمةلز.2.،

بهاقاموقد،الميلاديع!ثرالثانيالقرنبدايةفيكانتللقرآنترجمةأول

"بييرالمحترمرغبةعندنزولا"Tolede)طليطلةلمدرسةينتميانمترجمان

داس!7ء4عأ5مارا!ثيدوفيكولو"ترجمةتوجاء)"لوفينيرابل

HMarracciسنةالعربيةالترجمةفظهرت.القرآندراسةفيسنةأربعينقضىأنبعد

باللاتينية.وجيزةبزجمةمصحوبة،698

اللغاتبمعظممتعددةترجماتظهرتالماصينالقرنينوخلال

،840سنةلامماك!آن!،أءثه*""كزيميرسكيدنرنسيةترجمةأقدمفكانت،الأوروبية

ا!ثروهي(11951-1948سنة»Blachereد!بلاشيرترجمةظهرتذلكوبعد

!بوزاقوترجمةبالإنجليزية"Bell!بيلترجمةجانبإلىالفرنسيةباللغةتداولا

UBousani.)2(فيشر!ومخدثبالإيطالية"a FischerDسنةالصادرالمهممؤلفهفي

أساطيرعلىترجمتهمفياعتمدواكونهمفيالغربيينالمترجميننواقصعن1937

فينجدهاالتيالقراءاتمختلفالاعتباربعينيأخذواولمتُذكر.قيمةبدون

اليهوديةتأثيرببحثالكبيروباهتمامهم،العربيةباللغةالمسلمينتفاسير

هناومن،الأصنامعبادةفيهتسودجؤفينشأقدمحمداًبأنناسين،والمسيحية

.(3)الصعبةالتأويلاتهذهفيالبحثعليهمكان

,(1(Islamologie, par F. M. Pareja (Madrid) en collaboration avec L. Herding (Munich)

-1957A. Bausani (Rome), T.H. Bois (Beyrouth) ; Imprimerie catholique, Beyrouth

.617-618:693, p،

.2(Ibid)

)3،ه:6،9. Ibid)
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فيشرالألماقومنهم،العربيةاللغةعلومفيتعمقواالذينالمستثرقينإن

Fischer،بل،المستعربينمنالثانيةالطبقةمنالقرآنمترجميأغلبأنيؤكدون

.(1)3ح4"*))الشوُللييؤكدكما،والرابعةالثالثةالطبقةفييُصضفمنومنهم

للزجماتنقدية"مقارباتكتابهفي-الدينخيرالرحمانعبدويرى

'r)"للقرآنالفرنسية anلاApproches critiques des translations franraises du q)أن

Muhammad)اللهحميدومحمدحسب-الفرنشةإلىتُرجمقدالقراَن Hamidullah)

ذكرفقد.(2)مترجمينثمانيةإلىإلافيهايتطرقلممرة،وأربعينأربعاَحوالي

tS)رير"دو"سيور (Sieur du Ryerالقراَنبعنوانالقرآنبترجمةقاممنول"

?,?.1885حتىمرةعشرةثانيطبعتهأعيدتوقدc1647منذلمحمدلما

Claude)"سفاري"كلودترجمةذلكبعدجاءت Savary)بعنوان،1783سنة

د!ببيرستينويعتبر.1970سنةحتىمراتعشرطبعهاأعيدالتي!القراَن"

:L)كزميرسكي" (A. BibersteinKasiirsiبعنوان،الفرنسيينالمترجمينلث

c1841سنةالأولىالنسخةتنقيحبعدطبعهأعيدثم،1840سنةطبعة!القرآن،

نسخةعرفتوقد.1970سنةحدودإلىالطبعاتتوالتالوقتذلكومنذ

.(3)،929حتى،840منالممتدةالفزةطيلةالنظيرمنقطعةشهرةكزيميرسكي

Regis)بلاشير""ريجيسدوصدرت Blachere)ترجمة1951حتى1947من

فيمدرسةشكلتمتميزةترجمةفكانتد!القرآن"،بعنوانمجلداتثلاثةفيللقراَن

الوظيفيالتنظيم،الشيخبنالدينجمالحسبيفضلبلاشيركانإذذاتها)4(،حد

.(5)المعنىتركيبحسابعلى

،الجديدةالآفاقدارفثورات،الكريمالقرآنوترجمةالمثرقونالبنداق،صالحمحمدالدكتور(،)

.51-50:ص،2،1983ط،ببروت

2( Abdarrahman Khair- ud- din, Approches critiques des translations francaises du)

.15:qur' an, Word of Books, Beirut, Liban, 1987, p

.15-17:3(Ibid, p)

.18:4( Ibid, p)

)5.ه:،9 Ibid)
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ضبطفيالأحيانبعضفيينزلقبلاشيرريجيىأنالدينخيرويرى

.(1)الأصليللنصمغايراَمنحىالمترجَمالنصفينحى،للنمىالأصليالمعنى

،للقرآنترجمة(AerGhera)غريرة"د"عامرصدرت1956سنةوفي

إثناترجمتهاأعيدتالتيلاسhaadHaidالاlah)"اللهحميدو!محمدترجمةتلتها

(2أ" بفرنسا)3(.المسلمينأوساطفيانتشاراا!ثرالزجمةهذهوتبقى.مرهعشرة

ماسوندنيزةأصدرتعاماَثلاثينحواليدامشاقعملوبعد

(DeniseMasson)ماسينيونلويستشجيعاتإثرهاعلىنالت،1967سنةطبعتها

(LouisMassignon.1972سنةفيذلكوبعد)بوباكر""حمزةترجمةجاءت

(HazaBoubaker)وأصدربارش!سابقا(.لمسجدالإسلاميالمعهد)مدير

،1978سنةترجمتهبيروتفي(SalaheddineKecid)كشريد"الدينلاصلاح

.(4)1980سنة(SadokMazigh)"مازيغ!صدوقترجمةذلكبعدوجاءت

1لهلأجنبية\ثلظت3\لآد1ثقرهعلالهيجمةلز1عدكؤ.3.،

نشيرأننود،الكريمالقرآنترجمةفيريش!البمنهجيةعننتحدثأنوقبل

اللغاتإلىالكريمالقرآنتفسيرلترجمةقواعدوضعواالإسلامعلماءأنإلى

أهمها:،الأجنبية

فَفماستدعاهماإلاالعلميةوالمباحثالمصطلحاتمنأمكنماالتفسيرخلو

حفصبقراءةالقرآنيُفسّروأن.(ّ)العلميةالنظرياتإلىالتعرضعدممع،الآية

يوضعوأن.ببعضبعضهاوالسورالآياتربطفيالتكلفعنالابتعادمع

.("+!ملتفسيرها)5فياللجنةمنهجذكرمعبالقرآنالتعريففيمقدمةللتفسير

19-20:4. p!(1)أكا

.20:2( Ibid، p)
21-22:3(Ibid, p)

(4)*أ26:0،4.

والخومالماءفيللفلكيينرايولا،وبرقرعدفيهاآيةعدوالبرقللرعدالعلياتفسيرثلايذكرفلا(*)

فيها.والهدايةالعبرةموضعويوضع،العرياللفظعيهيدلباالآيةتفرانا،ونجومساءفيهاآيةعد

ط،بيروت،الجديدةالآفاقدارنثررات،الكريمالقرآنوترجمةالمثرقون،البنداقصالحمحمدالدكتور(5)

.77-75:ص،2،1983
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العلماءوضعهاالتيبالقواعدالاستشراقعلماءالتزمحدأيإلىندريولا

معانيه.فهمفيإساءةأيمنللنمالقرآنيصوناَالمسلمون

بلائرو..عنلأد11ثقرجمةلز1علأكؤ.4.،

محمدالنبيعلىأنزلتسماويةرسالةوعزفَهبلاشيرفهمهكاالقرآنإن

الذكرأوالكتابأوبالوحييسمىماوهو،ملاكبواسطةوالسلامالصلاةعليه

بِسُورةِفَلاتواعَبْدِنَاعلىاَنْلرَناَمئرَيبِفيكُتتُمْْنِا!):(")تعالىاللهيقول.القرآنأو

ْنَلَواوُلَعْفَتلمْن!َف!َنيِقداصكُنْتُنمنِإاللهدُونِمنمكءاَدَهُشواذعُوامِثلِهِمِنْ

.(لِنكافريناعِذتْواَلحِجَارَةُالئاسُوَقُودُهَاالتيَراَنلافاتَقُوااوُلَعقَت

"بروعةتمتازالميرسالتهفيتتمثلوالسلامالصلاةعليهالنبيفمعجزة

لمبينماالنظير،المنقطعةالإيحائيةبقيمتهايرتبطرسالتهفنجاح(2)"اهلمثيللاأدبية

لَهُيَنْبَغِيوَمَاَرْعِّشلاعَفمْنَاهُ)وَمَا:(3)تعالىقال.بيانصاحبولاشاعراَلايكن

الكَافِرِينَ(.عَلَىالقَوْلُوَمحقحَتاَكَانَمَنْلِيُنْذرَمُبِينٌ!وَقُزاَنٌذِكرإِلأهُوَإِنْ

أدبئمانصأنهعلىالكريمللقرآنبلاشيرتصنيفنوافقلالكضناصحيحوهذا

لهوليست،اللهعندمنالرسولتلقاه،والتقديسالإعجازصفةله،"قرآنولكنه

بهاانفردفريدةميزةوهيأدبياَ،َاّصنليسلأنه،النثريأوالشعريالنصسمة

منذالقرآفيالوحيهذاعلىالمسلمونوحافظ.السماويةالكتبكلعنالقراَن

مسألةالاعتباربعينالأخذالقرآنمعانيترجمةتقتضيلذلكقرناَ.عشرأربعة

(2

(3

بالماثور،والتأثيرالنزول.أجاباتبحثكأنالكريمالقرآنتفيربطريقةخاعةقواعدالعلماءوضعكما(+ّ)

ذلك،منالضيفوضعف،القويقوةوجهبيانمعبالتفير،فهاالصححويدونوتقدمروياتهاتفحمى

المفرينآراء.3،وتدونبلايخا،بخاةين(رقلاالتراكيبوخصاتصلغويا،بخاالكريمالقراَنمفردات.2

كلهذلكوبعد.4،المقبرلوتجولالمردودردوجهيانمع،تالآيةتفرماوتحاربالمأثور،واتفسيربالرأي

بأسلوبالصياغةهذهوتكون،السابقةالقواعدمنالثانيةالفقرةفياتعائهعلىنصمامويخأاتفيريصاغ

المسثرقونالبداق،صالحمحمدالدكور.والصنعةالإعرابمنخاليأنهالمتعلمينجمهرةلإفهامفامب

.77-75:ص،2،9831ط،بيوت،الجديدةلآفاقاردامورات،الكريمالقرآنوترجمة

.24و(ية23آية،الفرةسورة(

.231:ص61998،دمقالفكر،دار،الكيلانيإبراهيمترجمة،العريالأدبتاريخبلاضير،ريجيى(

.7وه69اَتا،!يسورة(
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النص،يقتضيهمابينالتوفيقالدي!يالنصفيتُراعي،لغويةكظاهرةالتأويل

وهذا(تخسِلي)ْإبداعينصهوالذيالأدبيالنصبخلاف،الحياةأحداثومُتجدّد

.المقدسالكتاببلغةالمتاثرينالمستشرقينكتاباتمنالكثيرفيفجدهللقرآنالفهم

بعضنرنسةوطريقة،الكريمالقرآنلترجمةقواعدبلاشيروضعوقد

منالكثيرفيهامحرّىطريقةوهي.(الملحق)راجعالدينيةوالمذاهبالطوائف

واختصاروالإملأءالزقيمعلاماتوضبطالقرآنمعانيترجمةفيالعلميةالدقة

القرآنية.والشواهدالإحالاتووضع،والأدعيةالصيغ

يل1ثن!وو1ثتفس!و!ر!ئث1يرلآد\ثقر.5.،

،الشرحبمسألةاهتمبلاشيرريجيسعندالقراَنيالتفسيرتاريخإن

عليهالنبيأنيرىالقرآقالتفسيرعنحديثهسياقففي.والتأويلوالتفسير،

أنفسهمالصحابةوجدوقد.(")"الشارحتصرفيتصرف!كانالسلامالصلاة

ملازمالوحيفتفسير.والسلامالصلاةعليهالنبيوفاةبعدمماثلوضعفي

.(2)الوحيبهذاترتبطالتيللسلطة

يشندانغرضينعنتطؤرهفيييمبلاشيرحسبالقرآنيالتفسيروتاريخ

يخضعالتاسعأنالقرنفيالمقصودكان"وعندما،مختلفينفكريّينمذهبينإلى

(*)

(1)

(2)

محمد،دعوةافتتحتالتيالأولىالمنرلةالور"إن:وتكوينههتَيْنِبوللمصحفتعريفهفيمثلايقولفهو

،التلاوةبمعى،"القر(نكلمةوردتالقرآيةالمقاطعبعضففي."،القر(نلاسماللغويالأصلعلىتثتل

أما.المعنىلهذاجدامثابهلفظيخهايردالتيال!ريانية،اللغةعنمأخوذةالكلمةهذهتكونأنويمكن

فكرعناساساتعبر،موسيقيبجرسعزودةكونهاعنفضلاقراَنكلمةن!ف،جيلهوأبناءلمحمدبالنبة

فقط،محمددعوةنهايةمنقريبوقتوفي.ملاكعنأخذتالتيوالرصالة،الدفيوالتير،بالقولالتبليخ

للكابالعامالمعنىتأخذان،القر،ن"لكلمةأمكن،والتدوينبالكتابةئتالمنزلالكلامابتدأعندما

لأن،للعقدةمغايرةبطريقة،المعنىهذاترآنلكلمةأعطياوقد.نحنفعرفهالذيالمفهومبحسبالمقدس

:القرآنبلاضير،!يجير)"برتكملاالنصتماماتعنهيالتي،العربيةفي8،كتابلفظةيقابلالمقدسالكتاب

الكتابدار،الزعبيعليمحمدومراجعةمخقيق،!عادةرضاالعربيةا!لىنقله،وتأثيرهترجمته،تدوينه،تروله

(.24-23:ص،)974،الأولالطبعة،بيروت،اللبناني

،اط،بيروتاللبانكا،الكنابدار،سعادةرضاترجمةوتأفيهترتجهندوينهنزوله،القرآنبلاثير،ريجيسى

.7:ص،ا974

.107-610:ص،المرجعنفس
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باختلافهمانير!فملامنالطائفتانهاتانشعرتفقدالمنهجيةللحدودالمفسرون

بحسبأو،والواضحاللفظيبالشرحأوبالتفسير،يلتزمونكانوامابحسب

الاتجاهينبينالتعارضإنالأمورواقعوفي.التأويليالرحأوللتأويلتفضيلهم

ماكثيراَالتأويلانحلالأنعنفضلاً،تثبيتهيطيبكانمابقدردائماَمجسميكنلم

منفئتينبلاشيرتبينوقد.(")"الفقهيةأوالكلاميةالمدارسبحسبمتنوعاَكان

فتمتازالثانيةأما،المطلقبالإجماعومخظىبالمصداقيةتمتازالأولى،المفسرين

فيمامتفقونأنهمإلا،يخالفهممنكلأمامالرأيعنوالدفاعوالتحليلبالبحث

.القرآفوالإعجازالوحييخص

ترجمةصعوبةبلاشيراستشعرالقراَنيللتفسيرالعامةالأوضاعيخصوفيما

حينمابالعقلالإيمانإلىيستندشرحوجودينفيلالكنهالقراَن،معانيو!شرح

.(ٍ)والإجماعالتأييدالتفسيراتهذهتنال

الكريم،للقرآنوالتفسيرالشرحبقاعدةبلاشيرالتزمحذأيإلىلكن

تفسيراتهقوبلتحدأيلههالى؟والغامضةالصعبةللشروحاتالنسبيةوبالقيمة

تفوتهأنيجبلاالمسلمالعربيللمفسربالنسبةبلاشيرأنهيرىبالتأييد؟وتأويلاته

فيلهيكونأنلابدشيوعاا!ثرالنعتأن"حتى،أسلوبيةأونحويةخاصية

هيوتلويحاتأسرارالإضماريةالصيغفيويكمن.ومرمىمدلولنظره

الأخطاءهذهمنتسلملمبلاشيرترجمةلكنالإعجاز")2(.منالتعبيرفيماسبب

واَدابها.العربيةاللغةقواعدفيضلوعهرغمالأحيانبعضفيواللغويةالنحوية

(1)

(2)

.)12:ص،المرجعنفس

النص،فيغموضأياوصعوبةأيةإزاءبأنهيقيناْنفمهترارةفييحمليش!ارحكلأنثك،لابلاشير:يقول

تكنلم،الخاصالاعتقادكأنيتصرتكانواحدكلإن.ككلالإيمانوعلىالعقلعلىنفهيفرضشرحيوجد

بالقيمةيقربالذاتمبدئهفيالتفسيرإن.الإجماعيقرهلأنقابلاَخرموقفكلنهانياي!تبدانعلالقدرةله

تجلتولقد.الصعوبةاوالغموضشديدةبمقاطعالروحاتهذهقتعلقعدماوخاصة،للثروحاتالنبية

نجدهنا.المطلقالاجماعتاييدالتفسيراتهذهقنالأنثرط؟اتعددةالقراءاتتجلتكمااتعددةالتفسيرات

نزوله،القرآنبلاشير،)ريجيس."التاريخيالتطورضوءعلالقرآنلفهمقناهيةغيربمفاهيميمدنافكرياموقفا

.(112:ص1،1974ط،بيوت،للبناقاالكتابدار،صعادةرضاترجمة،وتأفيهترتجهتدوينه

.159:ص،المرجعففس
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فكلمة.القرآنقراءةالىتسعئالتيالمغالطاتبعضبذلكلهفتُحسب

"موعظة"أو"!عظةبمعنىبلاشيرترجمها"،آية!العلقسورةفيمثلاَ"اقرأ"

(Preche au nom de ton Seigneur qui crea)الآيةمنالمرادمعناهاعنفخرجت

بكلمة"،4آية"الإسراءسورةفيترجمهابينما،"القراءة"فعلهوالذيالكريمة

الفصل.هذاختامفيبلاشيرترجمةعلىالماَخذبعضإلىوسنرجع.Lis)"اقرأ"

1تي1ثقر1ثتفسرلأب\ثطري.6.،

"تاريخوبكتابه،الكريمللقرآنالطبريبتفسيرخاصةبلاشيرأشادوقد

العصرأوالغربيةالنهضةعصرعظماءيُضاهي"مفكرفهو،"والملوكالأمم

جعلهالذيالعقليوفضوله،العجيبةوذاكرته،المذهلب!نتاجه،الشرقيالوسيط

بلاشيروعرض."الدينيةبالعلوماهظمهجانبإلىوالطببالرياضياتيهتم

الأغلبتةاتخاهوهوالسنةمذهباتجاهدت!جيفهو،القرآنتفسيرفيالطبريطريقة

العالموصلفعندماالقراَني،التفسير"أببلاشيرعذهلذلكالإسلامفيالمطلقة

يمدالعالمهذاكان،السياسيةوحدتهتقويضعلىفيهأ!ثرفوقتإلىالإسلامي

الذينالسنيينالمسلمينجميع،الأجيالمرعلىمنهايقتبسظلبخلاصةالشرق

الداخلمنمهددةلأمةالوحدةيحفظواأنفيوالرغبة،الدينيالحماسيحركهم

رأيهذاكانإذالكن.(ّ)(2)"الفلسفيةأوالكلاميةالمدارسبعضبعقلانية

كبارمنوغيىهالطبريآراءيَغرِضُكتاباتهفينجدهفلماذاالطبريفيبلاشير

المستشرقين؟اَراءيرجحالنهايةفيلكنه،المفسرين

(2)

.118:ص،المرجعنفى

.1)9:ص،المرجعنفس،تدوينهنزوله،القرآنبلاشير،رمجيس

النصتأويلحولحادةنقاضاتأثارتالتيالقَدَ!سةبمسألةالكلامعلماءاهتمالثامنالقرننهايةومنذ

اصحابقأثرالِهلِ!ةالأفكارسادتجثالتاسعالقرنفيذروهاوبلغتللجَبِنبةحدودلوضعالقرآق

بلاشيرذكروقدرضد.وابنسياابنأمثالوالنقلالعقلبينالترفيقحاولواالذينبالفلاسفةالمدرسةهذه

ومعتقداتهم،تتوافقالتيالقراءاتتعددإلىيلخونالمقزلةكانفقد.المعتزليالتفيرعلماءكأشهرالزمخثري

ترجمةوتأثير.،ترتجهتدوينهنزوله،القرآنبلاشير،)ريجيىينُئلاالمذهبأصحابعدنجدهلاماوهذا

.(121-120.ص،1974،اط،بيروتالبنافما،الكتابدار،صعادةرضا
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النصففيالمفسرينمنجديداتجاهظهورإلىيشيرأنبلاشيرتُفيولم

علىتعتمدالتيالطبريطريقةتجاوزواالذينعشرالحاديالقرنمنالثاني

طريقةعلىتنبيهفيكالرازيالعقلاستعمالعلىفاعتمدواالصرفالحديث

لهفكانمفسراَمنهأكثرمتكلماَوبدا،"الغيب"مفاتيحكتابهفيالجدليةالمعتزلة

بصيغةتتعلقمسائلالحقيقةفيالعالمهذاأثارلقد.معاصريهعلىكبيرتأثير

تحتاجبينما،بالماضييختصالصرفبالحديثالتفسيرإن.الإسلاميللفكرجديدة

إلىو)ما،الماضينتاجمنالأساسيتضمموسعةمجامعإلىإماالصاعدةالأجيال

لأبىالمحيطمصنفمعيتوافقوهذا.(")"النتاجهذاجوهرتعرضمختصرات

فبالإضافة،كالرازيالكلامعلماءطرفمنأهملنحويكنتاجالغرناطيحيان

ويليوالفقهيةالكلاميةبالمسائلكذلكاهتموالقرآنباللغةالغرناطياهتمامإلى

.(ٍ)والسيوطيالنسفيتعليقاتإلىبالإضافةللبيضاويالصحيحالمصنفهذا

الأولىالمرحلةمنبدءاَغامضةتبدوبلاشيرحسبالقرآنيةوالنصوص

النصوصجاءتذلكوبعد.الإسلاميةالعقيدةترسيخفيالإسلاميةللدعوة

العديدعنهتحدثالغموضوهذااللّه)2(.وحدانيةفيخاصةالعقيدةثبوتلتؤكد

هذاولعل.القرآنمعانىبزجمةاهتمواالذينالمسلمينغيىالمستشرقينمن

للقرآنالروحيالمضموناستيعابعلىهؤلاءقدرةعدممننابعالغموض

الكريم.

.124:ص،المرجعنفى،)

،القرآنأثارهاالتيالقضايامنمجموعةفيالنظرأعيدعثرالثاقالقرنمنالثانماالنصففيانهبلاشيرويرى

الثرقفياللعهوالحركةالعربيةالجزيرةفيالوهابيةالحركةنهجعلىسارتإصلاجةحركاتفظهرت

،قرننصفعنيزيدمابعدظهرالذيالإصلاحدعاةأهممنوهوعبدهمحمدالثخأقطابهاأهممنالأدنى

القرآنوتعاليمالسلامعليهالنيسنةالىبالرجوعالدييالإصلاحمقوماتأحدالقرآنتفيرجعلوقد

الأخذدونالمعتزلةلمذهبمكملاالنواحيبعضفييبدوهذاأنبلاشيرويرى.الغربيةالحضارةلمواجهة

اتجاهظهورحينإلىبالتثبيهيتعلقفبماوخاصةالعقليللتأويلالأفضليةيعطيأنهمنبالرغمبمققداتهم

متناولفيليصبحبالحديثوارتباطاتهعلميتهمنالتفيرجردحيثللمراغيالكبير"العسيرفي8تمثلجديد

تدوينهتروله،القرآنبلاشير،ريجيس).للمتطرفينالمعاديةللأعمالنموذجامؤلفهفبقي،الناسمنكبيرةفئة

(.127-125:ص،1974،،!،يىوت،نياللبناالكتابدار،سعادةرضاترجمة،وتأثيرهترجمته

.36:2( Regis B1achere, Le Coran, ibid, p)
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تايَالاف،الأسلوببوحدةالقرآنيةالنصوصامتازتالفترةهذهوفي

بأسلوبهاكذلكالنصوصوتمتاز،بالمعانيغنيةموحدةبقافيةتمتازالقرآنية

بمكة،الثانيةالمرحلةوهي،المحمديةالدعوةمرحلةاْما.(")الغنائيالشعري

إلىالكهفسورةمنابتداءاًيتمثلالذيالتركيبيببائهارَوُّسلافتمتاز

العقدةتثبيتبجانبنجدأيضاَالمرحلةهذهوفي.(2)النجمسورة

إلىالنبيرسالةبينالنصوصتقارنإذالقراَني،القصصالنّهووحدانية

القرآنتأثربلاشيريؤكدالفزةهذهوفي.السابقينالأنبياءورسالاتقومه

أيضاَبلاشيرفيهاوقعالتيالأخطاءومن.صحيحغيروهذا،(3)المقدسةبالكتب

فقال،البقرةلسورةترجمتهفيكذلكالرأيهذايثبتنْاحاولأنههو

الثقافةوفيالشرقيةالثقافةفيالمنتشرةللأسطورةمطابقةالقصةهذهبأن

والنصرانية.اليهودية

بطبيعةتهتمأصبحتالقراَنيةفالنصوصبمكةالثالثةالمرحلةأما

الخطابفيتغيراَبلاشيرفلمس،المحمديةالدعوةفيالجديدةالأشياء

أما.(4)كافةللناسبلفقط،مكةلأهلموجهأيعدلمفالخطابالقراَئ.

المهددةالقصيرةالآياتنجدإذالأسلوبفيبالتباينفتتميزالمدنيةالسور

كتاباَليسبلاشيرحسبوالقراَن.(5)الهادئةالطويلةتايَالاجانبإلى

تنظيمسياقفييوردهاولكنهزمانياَ،الأحداثتسلسليبرزلالأنهتاريخياَ،

فالنصوعىلذلكوالاعتبار.،والعظة،والنواهيوالأوامر،،المعاملات

بالأحوالالأمرتعلقسواء،التشريعأموربمعالجةتمتازالمدنيةالقراَنية

الجناثية.أوالمدنيةأوالشخصية

37:1( Ibid, p)

(2)ألأ)4.":39.

(3))6أ4"40:5.

.42:،,4(Ibid)

(5)ةكاأ56:0.4.

2ء

http://www.al-maktabeh.com



1ق1ثقوهعلالئجمةلؤفيبلاهـش!هنهجهمة.7.،

ثلاثةفيالكريمللقرآنبلاشيرريجيسترجمةمنالأولىالطبعةصدرت

الثانيةالطبعتانوتلتهاc1947عامصدرتلماالقراَنالى"مدخلالأولىأجزاء:

.0)1950سنةفيثم،949سنةالقراَن""ترجمةبعنوانوالثالثة

للقرآننولدكهترتيبىنَبتبلاشيرريجيسأنالجابريعابدمحمدويوضح

علىمبنيبلاشيراعتمدهالذي"التحقيبأنكما،(ّ)طفيفةتعديلاتمع،الكريم

وقدمعروفةأموروهي،المدنيالقراَنومميزاتالمكيالقراَنخصائصبينالتمييز

السيرةكتمبأنكماوحديثاَ،قديماَالمسلمينالمؤلفينمنكثيرفيهاالقولفصل

معتلكأوالدرجةبهذهيتطابقماوالاجتهاداتالأحداثمنتقدمالنبوية

جاءفقدالتحقيبهذافيالسورترتيبيخصفيماأما.(2)ادالتحقيبهذامراحل

وغيرهعباسابنروايةعلىالمعتمدفالترتيبدائماَالجابريوحسباعتباطيأ.

عليهوسارنولدكهوضعهالذيذلكمنالنبويةالسيرةمسارإلىأتربترتيب

فيبهالمعمولالترتيبإلىويعودعنهيتخلىبلاشيرجعلماهذاولعلبلاشير.

.(3)القرآنمعانيترجمةلكتابهاللآحقةالطبعاتفيالمصحف

,Coran,1949)كتابهمدخلوفي traduction nouvelleموجهةترجمةوهي،!حم

هذهوتتمثل.القرآنترجمةصعوبةلمسأنهإلىبلاشيريشيرحيث.الأعاجمإلى

)1)؟، Regis Blachbre, Le coran, traduction selon un essai de reclassement des sourates)

.(1947-1950,islam d' hier et d' aujourd' hui;3-5, 3volumes (Paris: G. P. Maisonneuve

.(1947)»le, volume: « Introduction au Coran

.(1949)("2° volume: " Le Coran, traduction nouvelle, I

.(1950)(،3e volume:،( Le coran, traduction nouvelle, II

يمكنواحدةمرحلةالمدنيالقرآنواعتبارالمكيالقرآنفيمراحلثلاثبينالتميزعليقومالزتبوهذا(*)

تضمالأولىالمجموعة:مجموعاتعلىموزعةسورة48وتضم،الأولىالمكيةالمرحلةكالتالمط:اختصارها

إلى32منالسورم!ضتالثالثةوالمجموعة،31إلى9منالسورتضمالثانيةوالمجموعة،8إلى،منالور

إلى49منصرة22وتضم،الئانيةالمكيةالمرحلةتأتيثم.48إلى44منالورتضمالرابعةوالمجموعة،43

7C،39منيررة24وتضم،المدنيةالمرحلةوأخيرا،92إلى71منصررة22وتضم،الثالثةالمكيةوالمرحلة

مرضوعاتها.وتوعبغنىالمراحلهذهمنمرحلةكلوتتميز.161إلى

،بيروت،االطبعة،العربيةالوحدةدراصاتمركز،)الجزء،الكريمالقرآنإلىمدخل،الجابريعابدمحمد

.243-242.ص،2007

.243.ص،السابقالمرجع(3)
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كما(...)المتنوعةالتأويلاتأوالمختلفةالرواياتبينالاختيارفيمثلاالصعوبات

وأ،()ح3Apellatifsdivins)اللهأسماءترجمةفيتتمثلأخرىصعوباتهناكأن

ملاحظتين:إلىالإشارةوتجدر.(ٍ)غامضةتبدوالتيالكلماتأو،الترادفاتبعض

صيغةغيابففي.(")(*)ةيمسإلاالجملتخعىالتيبالترجمةتتعلقالأولى

آية،الدخان)سورةالقريبالمستقبلاستعمالإلىبلاشيريلجأبالفرنسيةملائمة

تعالى:يقول(23

.(َنوُعبتُمإِنكُنملَيلاَطكِداَبِعِب)فَانرِ

.(qa-sri bi-`ibfidi laylan : 'inna- kum muttaba'una
!Vous [ etes] poursuivis:لمdonc pars avec Mes serviteurs de nui

.21)poursuivisoغ23عezلملمs aولrs! VoولPars de nuit avec Mes se vite

متبعين"ستكونونابعباديليلااذهب"

فيالفعلهذاوحالة.الماضيالفعلترجمةعلىتقومالثانيةوالملاحظة

النظير.الماضيفيقائمةأوتَزِجنُأقدباعتبارها،حالةأوفعلعلىتدلالعربية

غالباَانهإلا.مقدمالأحيانبعضوفيمحدد،غيرأومحدد،ماضإذقهوالفرن!ي

ة!)

(*

هي:المؤلفاتهذهفيبخهايمكنالتيالكلمات(

الخ(،،نوح،)إبراهيملثخصاتالشخصيةالأساء.،

،،ح3،لام،آدا!و،فاطر،،opervers,"و،فاسق،limpie"،8فرُم"!المنسوخةالعربيةالكلمات.2

مئل:(majuscule)بميربحرتتبتدىالتيالأسماء.3

(issantلاle Chemin, la Direction, la Predication, la Priere, le P)(الوعظ،،5لاتجاا،الطريق

Regis,).إلاهيةأطءأومجردةأساءإماتعنيالتي(القوي،الرحمان،الصلاة Blachere, Le Coran)

Traduction nouvelle, Volume IV, Librairie orientale et ambricaine, G. P. Maisonneuve

(et C°, Paris, 1949. Avertissement, p : VII- VIII

القرآنفيأنالا.(كروية)الأرضالزمنخارجوقعتملاحظةتعريفا،توضحالجملهذهثلأنعرف

dbveloppementsحداs)أخرويةأحداثفيإماالجملمنالنوعهذايظهرماغالبا eschatologiq)

)يعورةعموعاا!ثرالتبؤاتفيأو،(لَوَاقِعٌرَئكََباَذَعَنِا،:تعالىاللهيقولحيث(7آيةالطور)سورة

فبديى.(َن!ْحُمَكِلَذقَنلَكَانُراإِنَهُمْرَبهمْآلاهُمْاَم،اَخِذِينَ:تعالىاللهيقولجث،(،5الآية،الذاريات

مؤكد.فعلعنتعبرالإسميةالجملأن

,1(Regis BlachBre, Le Coran, Traduction nouvelle, Islam d' Hier et d' Aujourd' hui)

,teurح50أصVolume 370 Librairie orientale et ambricaine, G. P. Maisonneuve et

.Paris, 1949. Avertissement, p : VIII-IX

.4:.!ر) p(2)*ة
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رؤياأوتوفع،عنتعبركي،أخرويةأحداثوفي،الماضيفيالقراَنلغةُتُوطفما

تحقق.قدنعتبرهلشيء

يكتفيأنيجبالمُتزجَمالنضأنمفادهامطلقةقاعدةبلاشيروضعوقد

:نتيجتانالحالةهذهعنوتولدتالزجمة)"(.استحالةحالةفيماعدا،بذاته

النصفهميستلزمهاالتيالجملمكوناتأوكلماتلزيادةالحاجة،الأولى

مائلةبحروفتعِضُوالزياداتوهذه،الفرنسيةالزجمةضرورةاقتضتهاأو

الحقيقيةالقيمةأوالمعنىاستردادإلىالاضطراروالثانية(...)قائمتينوبين

،(71-70)آيةالكهفسورةفيوردكمامثلا،حوارفيالنصبأوالرفعلضمائر

َقِرْغُتِلأَخَرَقْتَهَاقَالَخَرَقَهَاال!فِينَةِفياَبِكَراَذإحَتىاقَلَطئاف،:تعالىاللهيقول

صَبزاَ(.مَعِيَعيِطَتْسَتنَلَكَنِإْلُقأألمتَالَإِفراَ.شَيئَاجِئتَلَقَذاَهَلهَا

fitلا,أاea15كه partirent tous deux jusqu' a ce qu' etant montes sur un vais(

une breche. *As- tu fait une breche dans ce vaisseau pour engloutir ceux qui s' y

...vent!،،، demanda-t- ilلاtro

e!س pas dit>>, reprit- il, « que to ne pouraisavoirpatiencلNet' avais>>-

."7avec moi

كالتالي:يفهمأنيجبالحوارهذا

Ds partirent tous deux jusqu' a ce qu' etant months sur un vaisseau, [ Notre

serviteur] y fit une breche. " As- tu fait une breche dans ce vaisseaupour

.[oiseول]vent 7», demandaلاengloutir ceux qui s' y tro

2Neذ4ة،)ين،0لا(نة+لاء،3*7ءة3 t' avais>-

.(،()7patience avec moi

منتميةعربيةلكلماتالأصلنفسمنمشتقةنظائربالفرنسيةأعطىكا

وترجم"م*753أ3آح،ح347لاح3ةبترجمت"وفضل"فضلَفموحدلجذرأيضاَهي

.،*ه4""كلمة)iparole)""قول:فرنسيةبمرادفاتعربيةمرادفات

4. p : X(1))"ة

(2)*ة4.0:*.
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بو"فاطر"""خالقمثلافترجم،كلمتينمعنىبينجمعالأحيانبعضوفي

createuru«وارتأى.للكتابدليلفيوتشرحالعربيةالكلمةتنسخالحالةهذهوفي

لاواحدأصلمنلمشتقاتمختلفينمترادفينلإعطاءضرورةلاأنهإلىكذلك

و!غفار،"*"5اهال،حال4543*ا،ح35"لاخ*ح"!غفور")مثالدقيقفارقإلابينهايميز

uinlassable absoluteurNتوظيفهاحسبالكلمةلنفسترجمتينأعطىالمقابلوفي

ucrierداكذّب":)مثالإليهمضافمعأومطلقةبطريقة au mensongeDضد

traiterMes«باَياقكا""كذب signes de mes mensonges>>(،).

الأحيانبعضفياضطرفقدالمعنىعنالخروجمنوخوفاًبلاشيروحسب

»06clatantenc«ب)مُبينلما)مثلافترجم.الترجمةقاعدةاتباععدمإلى expliciteأو

I،"3!ش4!اس!7ة8""(ّ)لأسماءتطبيقهاحسب"4!سح)"حَممة Uflammea,"(2)"!"ح*ة.

الفعلفئجم.الكريمالقرآنفيالأفعالصيغترجمةفيبلاشيرواجتهد

وأمحددغيرأومحددالماضيصيغةهوالذيالفرن!يبنظيرهالعربيةفيالماضي

اِملالمقدمالمستقبلأوالفرنسيالحاضرإلىالأحيانبعضفيالتجأوقد،مقدم

يوضحكماالفرنسيةاللغةأنعلمناإذاخصوصاَالقرآق،الأسلوبطبيعةتقتضيه

نأيمكنفيهافالفعل.الفعليةالصيغبتعددتمتازالتياللغات"منالمتوكلأحمد

FutureادصيغةأوcUFuture)صيةأو،((Pr!sentNادصيغةفييرد Prochen"،وأ

c))صيغة (Passe Simpleصيغةأو"»Compos6وأ،!)*"*+*ةأالصيغةأو،ح*55!س

Plus!،"صيغة que Parfaitصيغةأو!rىف!الanteالصيخ،هذهتحديد."!*33َح

بينتقومأنيمكنالتيالتركيباتمختلفإلىعامةبصفةراجعبينهاوالتمييز

التاليالتصريفيالجدولمنيتضحكاالجهيةوالسماتالزمنيةالسماتمختلف

:(3)،خاصةالماضيبصيغالمتعلق

.1( Ibid, p : X-XI)

.المتعددةلتاويلاتهانظراالأساءهذهنُزجملم(*)

.+:2( Regis BlachBre, Le Coran, ibid, p)

خلالوالآفاقالواقع،الانسانيةوالعلومالآدابفي)الترجمة،الوطفيالخوفيالترجمةمنهجاتوكل،أحمد(3)

.34:ص،،999أكادير،،الإنسايةوالعلومالآدابكيةمنشورات،(1994أبريل9-8-7
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ماض
+!طم

ماض+
مطلق

مافا
مطلق+

ماصأ
نسبي

مافأ+
نسهي

مهة

منقكع

تامغير

مسثمر

تام

آني
مسثرسل

تامغير

مشمر

تام

أني

Passe Simple

Imparfait

!Passe Compos

Plus que Parfait

Passe Anterieur

إلىببلاشيرأدتمافكثيراَالجملمكوناتأوالكلماتلزيادةبالنسبةوأما

.(1):تعالىقولهفيمثلاهذالمسناوقدالضمائر،فيالخلطوالمعنىعنالانزلاق

Alorsبلاشيرترجمهافقد،!مئُكَسُفْناَنْوَسنتف que vous-memes l' oubliez

5والأجدر: vousoubliezخَئرتَصُومُوا)وانْ:السورةنفسفيقولهفيأو،7لاه

Jeunerداهsفزجمها:(لَكُم est un bienpourvجاءتهنا"خير"أنإلىينتبهفلم

11:نقولأنوالأجدر،تفضيلاسم vaut mieux pour vous de jeuner.

وعلى.القراَنلغةفيالإيقاعيةالعناصرمنعنصرالقافيةأنبلاشيرويرى

بوجودوُيقرّ.(2)القافيةأنواعمختلفتعرفالتيهيالقديمةالسورن!فالعموم

.(3)الأخيرةبالآياتمقارنةالوحيلنزولالأولىالآياتلإيقاعبالنسبةتعارض

.(4)صاخإيقاعالمقفاةللوحدةيبقلم،الثالثةالمكيةالحقبةسورمنفابتداءَا

إلىهدفوإنماالحرفيةالزجمةإلىيعمَدلمبلاشيرريجيسأنإلىنخلص

الترجمةهذهأنإلىمشيراَ،الفرنسيةباللغةالقرآنمعانيوصياغةترجمةإعادة

.ومساوئمزايالهاالمستشرقينترجماتككلوهي.للأعاجمإفادةأكثرستكون

.44لآيةا،البقرةصرة(1)

.edلأri!ك, Maisonneuve et Larose, P2ح+فى,n2لا( Regis Blachbre, Introduction au Cor)

174:p

.175:".3( Ibid)

(4)*أ4"176:5.
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الكريم،القرآنسورترتيبفيكالتشكيكالأخطاءبعضمنتسلملمفهي

،والزياداتالإضافاتوبعض،الصحيحةالغيرالتأويلاتبعضإلىبالإضافة

فيوردكا،(َكَرذصلَكَخَرْشَن،الم(،)الآيةالشرحسورةفيتعالىيقولفمثلا

صغيراَ،طفلايزاللاوهوصالنبيأنعلى،6و،5صفحةحاشيةفيتعليقه

.والإيمانبالتقوىوملأهفغسله،،قلبهوأخرج،صدرهففتح،ملاكمنهاقترب

وترجم،صحيحةغيرمسألةوهي.(1)نولدكهعنأخذهاأسطورةوهي

parمحطstin(،اَيةالعصر)سورةفي"وَالعَضر" leانحينفي"رَدَقلاو"أي

parيقولأنالأحرىمنوكان،الوقتهناالمقصود le temps.

sonأياهنَبَلبسقياهافترجموالإضافاتالزياداتيخصفيماأما laitفي

المقصودأنحينفيوسُقياهَا(اللهنَاقَةَ)(،3ةيَا)الشمسسورةفيتعالىقوله

سورةفي""الصالحينوترجم،!تشربَاللهناقةاوُعد!أي(boire)(ّ)""الشُزبهو

(Saints)بالقديسينالصّالحِينَ(،نِملِةَرِخآلايِفهّنِاَو)(130)آية،البقرة

،(69)آيةالنساء،سورةفيبشُهود"الشهداء"وترجموالصحيح

فاستعملوالضَالحِينَ"والشهَداءوالصًذيقينَالئبئينَنِمإتعالىقولهفي

يدركلاالذيالمترجمغالباَفيهايقعأخطاءوهذهmartyresبدلtemoinsلفظة

المسلمين.عندالمصطلحاتلهذهالروحيالعمق

رغمبلاشير،ريجيسعندالكريمالقرآنمعاقترجمةاهميةننكرلاإننا

نيةسوءعنصادرةأنهانظنولا،متعددةوهيفيهاوقعالتيالمغالطاتبعض

إلىتحتاجلأنهامستفيضةدراسةلهانخصصلمأنناكماالنقاد.منالعديديعتقدكما

الأوروبيين،المستشرقينترجماتأفضلمنترجمتهتبقىذلكومع.مستقلةدراسة

علماءترجماتفينجدهالذيالقراَنلمضمونالروحيالجانبتفتقدكانتلمان

المترجمين.كبارمنوغيرهبوبكرحمزةكزجمةالمسلمين

.1( Regis Blachbre, traduction nouvelle, librairie orientale et americaine, G.P)

.15-16;Maisonneuve et C° bditeur. 1949, p

ولابسوء،تمسوهاأناللهناقةاحذروا:اللامعليهصالحلهم،فقالاللهكابفيالوجزالتفسيرفيجاء(*)

.معلوميوميثربولكميوم،شربلهان!فسقياها،فيعليهاتعتدوا

.595ص!14لإ8،4الطبعة،خلوفمصطفىبنعليتأيف،العزيزنالكتابها!علالوجيز،التفير
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الثالهيما:الفصل.2

ترجمة

بلاشيرعندالعث!عر

يب!ُار!"صفصا،

*ا،ط"كا،سصىيامخياا!د!يا!منألثرأ

"،
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1ثشعر2.،.ترجمة

وتأويله،وترجمتهالعربيالشعربدراسةبلاشيرريجساهتم

والخخساء،،سلمىابيبنوزهير،القيسامرئامثالفيهالمبدعةوبالشخصيات

والأخطل،،ربيعةأبيبنوعمر،نواسوأبيبرد،بنوبشار،والمعري

العربية.شعراءفحولمنذلكوغيىزمرقوابن،الدراجوابن،والفرزدق

شاعركأكبروالنقد،والتفسيروالتحليلبالقراءة،المتنبيديوانبدراسةواهتم

اهتموقد.اليومإلىيضعُفلمالعربكاالأدبتاريخفيكبيىاَصدىَترك،عربي

العربيةوالأشعارالدواوينبنشرالخصوصوجهعلىالفرنسيونالمستشرقون

الدراساتعلىالمتنبيلشعرالرصينةالدراسةهذهفيواعتمد،(وترجمتهاأّ

أهمالعروبةلشاعردراستهفكانت.ومستشرقينعربِمنسبقوهنِملالنقدية

نابععشقوهو.أدبهموتذوقالعربلغةعشقعربيغيرلأديبدراسةوأؤل

غير.لاالأدبأدبيةأجلمن

Jardin)"خفية"جنةالعريالشعرفييجدجعلهماهذا ecret)،تصُحف

باللغةعميقةمعرفةيتطلبالأصليةلغتهغيربلغةمكتوبشعروتذوق

حسبالمعاييروهذهالشعر.لهذاوقاعدةتعبيرطريقةتشكلالتي،والعروض

تبقىتكادأنهاالا.الخفيةجنتهإلىوالولوجالعربكاالشعرلدراسةأساسيةبلاشير

ويتساءل،وموهبتهالأديبثقافةكانتمهماوأسرارهالشعرهذالخبايامغلقة

أنهافوجدالشعر.هذالولوجحاجزاَتقفتكادالتيالصعوباتعنبلاشير

والتكوينباللغةترتبطالصعوباتهذهبعض:نوعينإلىالعمومعلى"تنقسم

دونوجماليتهاالعربيةبالشعريةوتتعلقتعريفهايصعبوالأخرى،العروضي

العربية.واللغةالفرنسيةاللغةبينالتباينعنالناتجةالصعوباتتأكيدإلىحاجة

للبصيريالبردةقصيدةدوسيروالذبياق،النابغةديوانديرزنبورغوترجمةلرالمثالميلعلنذكر(*)

قصيدةأيضأوبايى،الجاهليةأشعارمننتخباتودوصلان،الفارضابنديوانوبرج!لبيد،ومعلقة

الورد.بنوعروةحجربنأوسوديوانالبردة
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http://www.al-maktabeh.com



التركيببينما،(***)ال4ة4)حولتحليليالفرنسيةاللغةتركيبأنبلاشيرويرى

بضرورةمرتبطةتبقىالشعريةفمفرداتنا.(synthetique)تركيبيالعربيةاللغةفي

بالأساستصوريةفهيالعربيةاللغةمفرداتأما،العصريةوالوضوحالمعنى

"وأكد.(")محددةفكرةعلىالتعبيرمنبدلامركبمفهوملإبرازومخصصة

!إن:يقوللذلك.والعريالفرنهصيالعروضينبينتفصلهوةهناكأنبلاشير

بعضنجاحويرجع.(2)!للأصلخيانةدائماهولغتناإلىعربيةقصيدةنقل

نتعرضأنوقبل.(3)اللغتينبخاصيةومعرفتهمالأدبيةموهبتهمإلىالمترجمين

منومواقفهآرائهبعضسضعرض،العربيالشعرترجمةفيبلاشيرمنهجيةإلى

القديم.العربيالشعر

1ثقلإ!ةة!ي1ثعرية\ثشعر2.2

العربيةالشعريةعنشاملة!رؤيةعنوانتحتبلاشيرلريجيسمقالفي

بلاشيرحسبالأديفالنثر.العربيةالشعريةتطورمراحلفيهارصد(4)"القديمة

فيإلاللتعبيرومتطورةمرنةأداةالنثريصبحولم،الآدابباقيفيكمامتأخراَظهر

عندشائعاوالإيقاعيالمقفىالكلاماستعمالكان.الثامنالقرنمنالثافيالنصف

خلالالنثرعلىسبقللشعركانفقد.الرافدينبلادإلىالحجازمنالعربيةالقبائل

التعبيرمنالنوعهذارفضتالتيالمعارضةالأفكاربعضرغم،الوسيطالعصر

ظهورقبلالشعرهذابخصائصبلاشيررَكذوقدومفسداَ.تافهاَباعتباره

القرنمنالثانيالنصفحتىشفاهياَيُتداولالجاهليالشعركانحيثالإسلام

تُدوَّنكانتكماالشعرتدوينبدأبالذاتالوقتهذافي،الميلاديالسابع

الأمويين،الخلفاءيدعلىالإسلاميةالدولةتكوينمحذوذلكالدينيةالنصوص

ولادةاميةبنيشعراءعندنجدإذ،الأمويالعصرفيازدهاراَالشعرعرفحيث

.224:ancais de Damas, 1975, p1م( Regis Blachere, Analcta, Institut)

.224:2( Ibid, p)

(3)*أ224:4،0.
,4(Regis Blachere, Vue d' ensemble sur la poCtique classique des Arabes, Analecta)

.69:Institut francais de Damas, 1975, p
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النسيب،وهيمواضيعثلاثةمنتتكوني!لاالقصيدة:شعرية(cadres)أنواع

والرثاء)"(.والهجاء،،والمدح،والرحيل

حيثوالمحدثينالقدماءبينصراعسينشأالسابعالقرناواخرمنوابتداء

برد،بنوبشارربيعةأبيبنكعمرشعراءيدعلىومخولاَتجديداَالشعرسيعرت

،كالغزلجديدةأنواعفظهرت،السابقةالتقسيماتلهذهتجاوزعنمتِنتفقصائدهم

،نواسأبوأشهرهمشعراءويمثلها.الفلسفيوالشعروالطردية،والخمريات

الغنائي،الاتجاهذيالفلسفيالشعرفيتخصصالذيالأخيرهذا.العتاهيةوأبو

بتأثيرالحاصلالتطوررغمالتقليديةالقصيدةبنيةفيكبيراتغيرانجدلاأنناالا

التيالقواعدبدقةحددقتيبةابنأنبلاشيرويرى،والإغريقيةاليونانيةالحضارة

لا(م88؟9)قتيبةابنيراهكماالقصيدةف!طارللشعر،ناظمكلعندتتونرأنينبغي

والرثاءوالهجاء،،القصيدةأنإلاالأمويالشعرفيالقصيدةإطارمعيتلاءم

التحديثية.الحركةتاثيربفعلالتغييربعضستعرفتقليديةكأغراض

ثلاثينمنذيتداوللملماوسعهفيماكلفيهيبذلكانالذيالوقتففي

،(م893)الروميوابن،(م845)تمامكأباالبلاطشعراءعندنجدسنة.

منالخروجفيالملحةبرغبتهمنحسقتيبةابنعاصرواالذين(م897)والبحتري

لهاذا.غنائيبشعرالأحيانبعضفيوعوضوهالنسيبمنفقلصواالقصيدةإطار

ثائراَنجدهالاضطرابمنبنوعحياتهامتازتالذيكالمتنبيشاعرحياةتفحصنا

يتخلىأنيستطعلمالعربىفالشاعرذلككلمنوبالرغم.التقليديةالقصيدةعلى

أبووهوكبيرعربىناقدرأيإلىذلككلفيبلاشيروشتند.القديمةالشعريةعن

يألاحقةمرحلةفيالتامالجمودمنمرحلةالثعروسيعرف.العسكريهلال

الثاقالنصفوفي.19القرنمنالأولالنصفحدودإلىعشرالثالثالقرنبعد

انعاشمنتمكنواالذينالشعراءمنموجةالشرقفيظهرت،،9القرنمن

.(2)جديدةاتجاهاتسيعرفالذيالشعر

.73-74:4. p(1)أكأ

(2)*أ4.":75-83.
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الرئي!هصياهظمهمالشعرمنجعلواالعربأدباءأنإلىبلاشيرويخلص

بانأمرهمالذيمعاويةالخليفةنهجمتبعينافكارهمصلبعنيعبرالذي

فيكالجاحظالأدباءكبارسارالنهجهذاوعلى.أفكارهمعمقكذلكيُضَقنوه

خلدونابنالسوسيولوجيوالمؤرخ،الأندلسفيرشدابنوالفيلسوف،العراق

شعراءأيضاوشملتالوسيطالعصرشعراءميزةهذهوكانت.الشماليةإفريقيافي

حسينطهكتاببنثرالشرقعرفهاالتيالغضبموجةولنتذكر.الحديثالعصر

التيللمؤلفالدينيةالوجهةفقطتثرهلمالغضبوهذا،الجاهليالشعرحول

إلىالقراءبهاينظركانالتيالحماسيةالنظرةأيضاَأثارتهابلعويصاَمشكلاأثارت

الراقي.الأدبهذا

هذاعنالطرفنغضأنكمستشرقينالحقلديناهلبلاشيرويتساءل

هذابأنالوقتنفسفيويجيبسحرهنستوعبلمأنناذريعةتحتالقديمالشعر

أجيالثقافةفيكبيرةمكانةتبوأالذيالفنيالإبداعفهذابالمخاطر،مليءالموقف

الدرجةبنفسالمؤرخاهتمامتثيرأنيجب،الحضارةفيكبيراًعنصراَيُكؤنكبيرة

العريالشعردراسةبأنالقولالمبالغةمنوهلوالمعمار.الفنونتثيرهالذي

دراسةتثيره(medieval)القروسطيالشرقلمعرفةأيضاَضروريهوالقديم

.(")قرطبةفيأوالقاهرةفيالماَثر

1!بي!شعر1سة!د.3.2

المعنونكتابهفيالمتنبيالطيبأبووهوعربكاشاعرلأكبربلاشيىترجم

المتنبي"الطيبأبو(الميلادي)العاشر،الهجريالرابعالقرنمنعربي"شاعر

:(.le deI' H6 !! (X` siecle deJ.-Cحغsiسarabe du!محأUnهأعل!!"أكTayyib al-M؟-؟ou!،

.الأدبالتاريخفيدراسة:المتنبيالطيب"أبوبعنوانالكيلافماإبراهيمترجمهوقد

همقلة،الإسلاميةالحقبةفيالمثارقةالعربالشعراءبينمنأنهبلاشيريرى

فبعد.المتنبيالطيبابيأمثال،الغربىالإسلاميالعالمفيوجودهمفرضواالذين

(1)*ة4،":84-83.
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وما.والأندلسإفريقيافيلديوانهدراسةنجدالشاعرهذاوفاةعنقرننصف

ولعل.المغاربةالمثقفينأوساطفيذكراَالأكثرالاَنحتىيعتبرالشاعرهذازال

السنواتفمنذيبررها))(.مالهاعامألفمنأكثرمنذدامتالتيالشهرةهذه

القرازجعفرابنمحمدالثهعبدأبواللغةعالمتحذثعشر،الحاديللقرنالأولى

!5)المتنبيشعرذخَامعن al- Motanabbi!محc (Des critiques adressفيهادِقُتناالتي

وجدرشيقابنانغير.المستشرقينمنأعداءفعلهماوهذالاذعاَانتقاداَالشاعر

ابنبرأيبلاشيرواستدلّوتلقائيتها.الصوروتنؤُعلغوياَ،ثراءاَيبن!تملاشعرفي

نأإلىالأخيرهذايشيرحيث(2)"ونقدهالشعرصناعةفي"العمدةكتابهفيرشيق

وأشهرهم.الشراءأكبرالمتنبي

المتوفىقرطبةعلماءمنوهوالإفليلي"،بنإبراهيمالقاسم"أبووأما

منأقل)3(وفيالمتنبيحولتعليقاَالغربفيقدمعالمأولفهو.1049سنة

،1066سنةوالمتوفىمورسيةمن،(sidah)"سيده"ابناللغويقامعاماَثلاثين

المعائ،الواضحةالغيرالمتيأبياتعلى!التعليقعنوانتحتتعليىَبكتابة

(ambigusd' al- Moanabbi4كه( )commentaire des ver).ديواننال،الحقبةهذهوفي

الحقبةأنإلا.بعدهمنجاؤواالذينوالخلفاءتومرتابنالمهدياهتمامالمتنبي

المتنبي.ديوانحولجديدمؤلفأيفيهايظهرلمالموحدينسقوطتلتالتي

علىالمتنبيلديوانجديدةدراسةظهرت(1602-1578)السعديينعهدوفي

ديوانلترتيبذمقدمةعنوانتحت(1621سنة)المتوفى"الفشتاليالعزيز"عبديد

Preface()5)"المتنبي * la classification du Diwan d' al- Moanabbi).لمذلكبعد

.(6)مستمرةظلتحولهالدراسةأنإلا،المغربفيالمتنبيحولكتابةأيةتظهر

sماoccident musulman, Revue des Et'(arabe al- Motanabbi et!!محأhere, LeعةاBفىRegi(1)

.127:isliqs, Tome !" 1929, p

.130:4. p(2)أكاأ

132:4. p(3)أكاأ

133:4( Ibid, p)

(5)كاأة4.،:،34

134:6( Ibid, p)
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؟شعرهوترجمالمتنبيبلاشيرريجيسدرسفكيف

يصلأنبغيةالمتنبيشعرتناولتالتيالنقدحركةتطوربلاشيررصدلقد

المتنبئية)*(.والدراساتبالمصنفاتفاهتم.لشعرهواضحفهمإلىالقراء

جني،وابن،والحاتمي،الواحديبشرحالكبيربلاشيراهتمامونلاحظ

"الأغاق"كتابفيالشاعراسمذكرعن،الأصفهانيصمتعنلاحظهمامقابل

شعروترجمةدراسةفيبلاشيرنهجهاالتيالطريقةوهذه.""الموشحفيوالمرزباني

مثلاسلكهاالتيالطريقةنفسوهي،والمترجمينالأدباءكبارينهجهاالمتنبي

نأفييأملكانفقد.العربيةاللغةإلىهوميروسلإلياذةترجمتهفيالب!شافيسليمان

منبذاَلهيكنفلم.قبلهأحدينهجهلمجديداَأسلوباَوشروحهتعليقاتهفيينهج

فيوالأعاجمالعربكتبمنالضخمةوالمجلداتالطوالالأسفار!مطالعة

ذيلفيالمعجمفيالشواهدبابعلىنظركألقيتوإذا.والتاريخوالشعرالأدب

،والملوكالأممتاريخفيوالطبرياتاريخ،فيالكاملالأثيرابنكتابالمعتمدةالدراساتهذهمنونذكر

لابنوالفهرش،للسعوديالذهبومروج،للثعالبيالدهرونيمة،والممالكالمالكفيحوقلوابن

لابنوالعمدة،للبغداديالأدبوخزانة،خلكانلابنالأعانووفياتللذهي،الحفاظوطبقات،النديم

لكمالاتبيالطيبأبووكتاب،الأنجاريلابنالألباونزهةالأثير،لابنالتاريخفيوالكامل،القيروانيرضق

لأيالغفرانورممالة،للمعريالغفرانوريالةالجرجاق،للقاضيوخصومهالمننبيبينةطا!ولاوحلي،

لبشاني،الممارتودائرةاتنبي،لديوان!ثرحهفيوالبرقوقي،للعسكريالصناعينوكتاب،المعريالعلاء

تاريخفيوالإصلامي،التمدنتاريخفيزيدانوجرجيالأقايم،معرفةفياتقا!يماحسنفيوالمقدسي

الثعريةالدواوينمنومجموعةالعقاد،محمودلعباسوالحياةالكتبفيومطالعات،العربيةاللغةآداب

وشرح،العكبريوضرح،اليازجيكئرح،الشروحمنمجموعةوعلى.والبحزيتماموالمانواصأيكديوان

والإبمانية،،والايطاليةالألماية،الدراطتمنمجموعةوعلىللافليلياتيديوانوثرح،الواحدي

لالعربعندالرقاتونظرية،الأدبمجانيثهمرحفيشخولوي!دراسةمنهانذكر،والروسية،واللاتيية

.G)تاسيديكارسان de Tassi)،وفرياج(Frtag)و!ثرح،باللاتينيةحلبتاريخمنفتخباتفي

Barbier)يخاردديوباريه،(Bohlen)بولنللمتثرقاتيالعريالاعرديوان de Meynard)في

هواروكليمان)بالروشة(،العلاءوابواتنبيفيوكرافثقوفكي،العريالأدبفيوالكىالألقاب

("u * r*)ودفوراك،العربتاريخفي(Dvorak)،وشلوميرجيه،بالألمانيةوالبطلالاعرفراسأبوفي

.L)وماسينيون،عربيةأدبيةفتقياتكتابفيصاييديوطفتر،بيزنطيإمبراطور Massignon)

انواجدةالمخطوطاتإلىبالاضافةزيهر.غولدبدراساتاهتمكا،الإسلامفيالصوفيالثهبدالحلاج

arabe-).وبرلينبباربى Abou t- Tayyib al- Motanabbi, p : IIIووء)!Regis Blachbre, Un

XIV (liste des ouvrages cites en rCfbrence)
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جاهليبينعريشاعربمئتيالاستشهادإلىاضطررتأننيورأيتالكتاب

منأضعتماعلىعذرتنيالأعاجمشعرمننقلتهعمافضلاوموئد،ومخضرم

-:واحدببيتطمعاَكلهالشاعرديوانقرأتربماإذ،الكتابشرحفيالوقت

فيصرفتهممامثلهنصفعنزادلماالنظمفيصرفتهالذيالزمنجمعتولو

صرفقدبلاشيرأنالواضحلكن،مقارنةبصددهنالسنا.(")"الشرحتدوين

.والتلخيصاتوالتوضيحاتللضروحتدوينهفيطويلاَزمناًأيضاَ

المتنبي"الطيبأب!ومؤلف"حياةبلاشيرريجيسمقالةفيوردوقد

(T-TayyibAl- Muanabbi4"!تاكاLa vie et 1' ceuvre)قامالمتنبيالطيبأباأن

بعضإدراجتموقدبغداد.فيلمعجبيهيثرحهكانالذيديوانهفيأشعارهبتجممِع

الضروريمنأنهبلاشيرفوجد.(2)بنفسهإدراجهامنالموتيمهلهلمالتيالأشعار

.(3)الأبياتهذهفيالموجودالتلميحعبرالمتنبيالطيبأبيديوانترتيبإعادة

ثلاثةإلا،عصرهفيالجددالكلاسيكيينككل،المتنبيالطيبأبويعرفولا

(thoneوالرثاء،(satire)الهجاءوهيالهجرةقبلمافترةإلىترجع(cadres)أطر

(cou panegyrique.وازدادتصعباالأطرهذهاستعمالكانوقدوالقصيدة

.(4)والقافيةالبحربوحدةتمتازأشعاربكتابةصعوبتها

وهي:المختلفةللأجناسالثلاثةالشعريةالأطرفيالمتنبيوتطرق

genreأ3المدحيالجنس.، laudat)فالشخصية،الأهمالمرتبةيحتلالذي

عالية،وثقافةثاقببفكريمتازمتميز،مقاتل،كريمشخصالممدوحة

.(5)الممدوحاسمذكرإلابينهايفرقلاالمدحفيمتداولةمعاقوهي

genre)الهجائيالجنس.2 satirique)ِوكان،ثانويةمرتبةيحتلالذى

الجزء،تونس،موسةوالر،للطباعةالمعارفدارمثوراتالبشانم،صليمانتعريب،هوميروسإلياذة(،)

.73-72:عر،،1997،لأولا

la vie etI' ceuvre d'Abu T-Tayyib AI- Mutanabbi, Analecta, Institut,2!ا*،!ه(Reisر
fraccaisول،كمعلالالة!409:5,1975.

.410:3( Ibid. p).

4100:4( Ibid. p)

.412:5( Ibid. p)
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الىأقربالأحيانبعضىفيالجنسهذاويأتيالبدو.تقاليدفييُتَداول

.(1)الأوروبيةالتصورات

genre)الغزلجنس.3 6rotique)عندويمتاز،الثانيةالمرتبةاحتلالذي

أيضا؟والخيانةوالحياء،،الجالفيآيةفالمحبوبة.بالصنعة،المتنبي

جمالها)2(.بسحرنِتُتفانَمحظوسوءمعاناةسببتكونلذلك

genre)الوصفيالجنس.4 descriptif)المتنبيوكانمهمةمرتبةيحتلالذي

كانالبدو.شيوخلأساتذتهمخلصتلميذأنهعلىيُظهرخلالهمن

.(3)الهجرةقبلالواردةالأشعاربهعُرفتالذيالوصفمسلكيسلك

-lyrico)"وعظي-"غنائياسمبلاشيرعليهأطلقوجنس gnomique)

بينالمحتوىمتنوعوهو.بتشريفحظيوقد،أفضلتسميةلديهتتوفرلملأنه

بلاشيرحسبالمتنبيأسلوبلتحليلدراسةوتخصيص.(4)وفلسفي،فخري

.(5)بعدهأتىنَمومعاصريهعلىالشاعرهذالتفوقطويلةدراسةيتطلب

بدلو"الأنواع،"الأجناس"مصطلحيستعملبلاشيرأنوالملاحظ

الأغراضقضاياأنفيهنجدالذيالمعاصرالغربيبالنقدمتأثرولعله،""الأغراض

الشعرألوانأوالأدبيةالأجناسأوالشعرأنواعمثلمخصلفةعناوينتحتدُرِلهسَت

العربى.النقدفيالمستعملالأغراضمصطلحمعنىتؤديمصطلحاتوهي

جمعفيالكبيردورهاعنالمتنبيلديوانبلاشيرريجيسدراسةوأبانت

وتفسيراَ،وتحليلاَ،تراءةَ،ديوانهتناولوقد.المتنبيرع!ثلالنقديةالحركةوتقويم

منبنوعيسمتعبلاشيرحسبفالمتنبي.العالميةالثقافةفيالمتنبيبشخصيةوعرّف

تهُزنامشاعرفينايُوقظزاللاعامألففبعديُقارن،لافنانوهو،العبقريةأنواع

.(6)الانفعالمننوعاَفيناوتثير

.412:p

412:p

.414:p

.416:p

.418:p

:ه421.

++

(،)كاأة4.

,2(Ibid)

(3)*ة4،

.4(Ibid)
(5)كاأة4"

,6(Ibid)
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بي1ثعوعقو1ثعو!تلا!.4.2

لماالعربيالعروضتاريخفي"مساهمةبعنوانلبلاشيرمقالفيجاء

(conibution !I' histoire de la metrique arae)أعاريض(.)ج"!عروضكلمةأن

وأ؟(!شtres)البحور"لاإماتعنيكانتفقد،المعنىواضحةغيالبدايةفيكانت

element)الأخيرالعنصر teminal)الشعربيتمنالأولللشطر(hemistiche).

البحر)"(.بمفىمرةمنأكثر("!!ت4)!"عروضكلمةالأصفهانيوظفوبالمقابل

منذ(Metriqueالعروضعلم)(Prosodie)العروض"*دت4كلمةمعنىوُيوَطف

مْلِع!دعنالتعبيرفيهمماما،لمؤلفاتعناوينفيإمابالبصرةالميلاديالتاسعالقرن

`-al)؟ت!)،العروض a+كانتعروضفمعنى،واضحغيرالكلمةأصلوظل.("ةا

chamelle)"العنيدةةَحوُمجلا!الناقةعلىتطلق relive indcile)الجاهلي،الشعرفي

يخزق"طريقوربماbanlieue)"وزضاحية(region)""منطقةكذلكتعنيكانتكما

voie)جبَلياَ"ئمزاً franchissant un col).

التالي:التطورخلالمنيتحدد""عروضللفظالسميائيالتطور

.("*3تا4)عروض-

fin)الشعريالبيتمنالأولالشطرنهاية- du premier hemistiche).

metre)العروضيالبحر- prosodique).

.(prosodie)العروضعلمإلى-

غامضا32(.الكلمةاشتقاقصاروهكذا

المعنىهذامنالانطلاقالعراقثينالعروضيّينعلىالصعبمنكانوقد

""عروضبينعلاقةاكتشافمغرياكانأنهغير."عروضةإلىللوصولالأخرير

الشعريةالأبياتفضبط.العروضعلمبمعنىو"عروض"جوح،ناقةبمعنى

.(3)العنيدةالناقةضبطيُستعصىكماتُستعمىكانت

I' histoire de la mCtrique rae, Analca, Institul1لا( Regis Blachere, Conibution)

.99-100:francais de Damas, 1975, p

(Ibid)10:5,2أ

.10:4ا p(3أكاأ)

78

http://www.al-maktabeh.com



كانإذامامعرفةهوبلاشير،حسبمطروحاَ،يبقىالذيوالإشكال

العروضيون،اهتموقد.الجاهليةلشعراءاللغويللرصيدينتمي"عروض"لفظ

الأخفشسعيدألفوقد.القافيةمنأكثربالعروضمبكر،وقتفي،البصرةفي

أنهبلاشيرويقول.(")"القوافي"كتابجاخَزلاإسحاقوأبو،"العروض"كتاب

التيالأنواعتمييز،الوسطىالقرونفيبخاصة،المسلمونالعربالنقاديستطعلم!

أطراَبوصفهااعتمدتالتيالتعبيرأساليبمن،الجاهليونالشعراءعالجها

.(ٍ)(2)"الشعريلاستلهامهم

محعظمهمأنإلا،متعددةبدراساتالعريالعروضنوقرث!تسملاخصوقد

بالنسبةالشأننفسوكذلك،العربيللعروضالمستشرقدراسةعلىاعتمد

بلاشيرلريجيس

..1د1لأوزومق\ثعرو.5.2

!تاريخكتابهففيبلاشير.باهتماموالأوزانالعروضدراسةاستأثرت

الشعرفيالبحثفيعصرقرابةجهدواأوروبافيالعلماءأنيرىلما،العربيالأدب

بعضىويقذراليونافما،العروضعليهاقامالتيذاتهاالأسس"وعنالعربي

هيالعربعندوالتقليديةالجاهليةالأوزانأنالحاضر،الوقتفيالمستشرقين

الأحيانأغلبفيمتناوبتتابععلىقائمةأنهاويعني،(Quantitative)كجة

La)غويارالمستشرقأنإلا،ومتحركةساكنةتفعيلاتأولأجزاء (S. Guyard.م،

Theorie،العربيةللأوزانجديدة"نظرية:كتابهفيم1877سنةمنذ Nouvelle de)

(2)

(1))6ة102:4،0

.412:ص،1998،دمثقالفكر،دار،الكيلانيإبرايمترجمة،العريالأدبتاريخبلاشير،رمجيى

وهوالخطأنفىفارتكبواعشروالسابعالسادسالقرنينفيالفرنسيينالمنظرينعلأيضاذلكاشعصىوقد

للنعبيرالأساسيةالمظاهرمنمظهراإخفائهتبقدر،الجاهليالعربيللئمعربالنسبةبلاشيرلهيأسفما

الايعتهامأشكالبعضأوالأنواعلبعضمخصصةقوالبأوأطرعلىالعثررحاولناما)ذاخى،العري

أخركطجهةمننهملأن!الىبعد،بهتفزلمأنهايبدوثباتاالأطرلتلكتسبأنإلىجهةمنتعرضنا،الشعري

تنكر".لاقوة،كافةالعريالمجالفيَفَرعولكنه،عليهالمبرهنةالتأكيدوجهعلىيُحْسَن،لمشعرياانبجاسا

413،)998دثق،الفكر،دار،الكيلانيإبراهيمترجمة،العريالأدبتاريخبلاثير،)ريجي! . ,o).

79

http://www.al-maktabeh.com



(a Metrique araeالعروضيةالنبرةدورَارِهظُمالتعريفهذا،اIctus ou accent)

(prosdiqueبهاقامالتيالدقيقةالدراساتأثروعلى،العربيالشعربيتفي

أوجدهاالتيالنظريةالآراءبعض،يهملولماعتمد،الذي(Weil)فيلالمستثرق

فهاثياَثبت،الميلاديالسابع/الهجريالثانيالقرناواخرفيالعراقيونالعروضيون

يِكَرَحنظامهو،السادسالقرنمنذ،العربجزيرةشبهفيالمستعملالعروضأن

وكَمّي.(الحركات)من

واحد،آنفيفيها،تتناوبتفعيلاتأوأجزاءمنمؤلفالعربيالبيتإن

الوقفاتمنمنظماَمقطعاَذلك،جانبإلىتُظهر،التيوالساكنةالمتحركةالمقاطع

(Temps).ويغلب.المحايدةأوالقويةالوقفاتمنشناإذااو،الخفيفةأوالقوية

،للأنغامظاهرتفضيل،الجاهليالعصرمنذ-مجملهفي-العروضهذاعلى

"،يدةالم!المقاطعذلكويعني،والمتحركالساكنتعاقبمنالمؤلفةالمتصاعدة

.(")"المتحركةوالمقاطع()اللين

ماحسبالجاهليالعصرفيوالقصيدالرجزبينشديدتناقضإلىواشار

.-الميلاديالتاسع،الهجريالثالثالقرن-فيالعراقيينالمؤلفينبعضأثبته

وتختلف،مألوفشعريبنظممقيداستعماله،(Gestuel)حركيإيقاعفالرجز

/الهجريالثالثالقرنحتى،ظهرتالقصيدكلمةإنؤثمالقصيد.بنيةعنبنيته

،الوحدةاسماشتقالتخطيطهذاومن،جماعيةبقيمةمصحوبة،الميلاديالتاسع

تؤلفالتيالقصيدةمعنىاتخاذإلىآلتالتيقصائد،والجمع،القصيدةوهي

اصلعنالمسلمونالعربالعلماءأوردهاوهميةاشتقاقاتوثمةخاصا،إطارا

منبنوعمتصلاشعرياَإطاراَالجاهليالعصرفيالقصيدفليسقصيد،كلمة

منبوضوحتبينوقدإطارا،-حقا-تأليفهالمؤكدمنليسأنهكما،المديح

إيقاعاتمجموعالمقصودأن)القصيد(كلمةفيهاوردتالتيالنصوصفحص

وأالتسجغبحريةبنيتهفييحتفظهذان!فالرجز،لإيقاعاتمناقضةعروضية

.402-401:ص،ا998،دثقالفكر،دارالكيلاق،)براهيمترجمة،العرىالأدبتارلخبلاضير،ريجيى(،)
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العربي،المجالفيالبدوبهيشعركانفقدمنه،اشتقالذيالمقفّى()الموفعالنثر

المظوماتفي،بالمقابلهذاواستعملالقصيد،منم!زلةأقلتعبيريةأداةبوصفه

،المجموعتسلسلفيسلطانامنحهماوهذا،والإسهابالأبهةذاتالشعرية

الرجزبينآخرتناقضوالقجد،الرجزبينالتناقضجانبإلىوظهر

آخرحتى-يدلأنوقبل،الترجيحوجهعلى-القريضوينطبقوالقريض،

نمطعلى،عامةبصورةالشعرعلىالميلادي/التاسعالهجريالثالثالقرن

القصيد.مناتساعاأقلإيقاعي

نأوجدنا،الأخفشالحسنلأبيالعروضيعبارةعلىاعتمدناما!اذا

عليها-أطلق،وغامضةمؤكدةغيرتسميتهاظلتبحوراَتشوعبقصيدلفظة

كلعلى،النقطةهذهوليست.والكاملالطويلأسماءالبصرةعلماء-بعدفيما

وهي،بالملاحظةجديرةديمومةعرفتالبحورهذه!لأن،أهميةبذاتحال

فيالشاعريديبينيكنولم،العربيةالجزيرةشبهبدوشعرفياليومموجودة

إيقاف-حالكلعلى-الحرجومن،تقليديةبحراَعشرستةالجاهليالعصر

نحنالذيالعصرفي،العربىالمجالفيمستعملةكانتالتيالبحورقائمة

لكي،المنشودةبالأصالةلهاتشهدلاحوزتنافيالتيالنصوصأنذلك،بصدده

والوافرالطويلبحوربأنالتقريريمكنأنهعلى،موثوقةبصورةالقائمةنختم

النحوهذاوعلىالقائمةرأسفياستعمالها،لكثرةنظرا،تأتيكانتوالبسيط

فهيالبحوربقيةأماوالمنسرح،المتقارببحر-بعيدمن-يأتيثم،المتتابع

قصائدفيظهرتف!نماظهرتإنوهي،متقطعةبصورةإلامذكورةليست

.(،)"ءاقرخمقلدة

،رخَالاأحدهمايكملالأوزانمننوعينالعربيةالجزيرةشبهفيونجد

ببحريفخاصالثاقأماالقصيد،بحوريستعملالرحلبالبدوخاصالأول

فرضيةإلىهنابلاشيروششند.بالموسيقىالمباشرةلصلتهماوالخفيفالرمل

وهي:مزدوجة

.404-403:ص،أ998دمق،الفكر،دارالكيلاق،إبراهيمترجمة،العريالأدبتاريخبلائير،ريجيى(،)
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السادسالقرنمنذالشعريالحيرةمركزعرفهالذيالشعريالازدهارأن-

والمانويون.المسيحيونبهااهتمبحورحسبنظمقد،بسيطةبلغةاتسموالذي

فيالبصرةأوالكوفةعلماءصنعمنهيحوزتنافيالتيالنصوصأنأو-

متحضرةلفئةرع!ثلانظمواالذين(الميلاديالسابع/الهجري)الثانيالقرنأوائل

.(")الباديةتقاليدعنبعيدة

الذيالبحريختارالشعرنظمهعندالجاهليالشاعرأنالباحثويضيف

الأكثرالبحروهو،الإطلاقعلىالبديهيالبحرهوفالرجز.وإلهامهيتناسب

احتفالي،طابعذاتمنظومةقصالْدفيفتستعملالقصيدأوالقريفررأمااستعمالا،

إلىبحاجةأنهمثلاكالحيرةالحضريةالأوساطفيالشاعريشعرالأحيانبعضوفي

بلاشيريرىهكذا.البدويالوسطفيوغنائيةمرونةأكثرمجهولةبحوراشعمال

منظوماتفيالحيرةمركزفيوالخفيفالرملبحرياستعمالتفسيريمكنأنه

.(2)اهيفمشكوك

العربي"والعروضالعروض"علمبعنوانبلاشيرمقالفيجاء

Metrique!س) et prosodie ara)عخدالشعريوالوزنالعروضعلمإلىفيهتطرق

.M)دافيل"أنإلىفأشار،العرب GotthdWeil)تلخيص،9،3منذحاول

عنوانيحمللهمقالفيالعربيالعروضعلمحولمعلوماتناوتوضيح

الطبةأبحاثِهنتائجَنَّمضوقد.الإسلاملموسوعةالأولىالطبعةفي"عروض"

وأربعينخمسحواليأمضىأنبعد،958سنة(ّ)الإسلاميةالموسوعةمنالثانية

.(3)البحثمنسنة

.406:ص،المرجعنفس(،)

.407-640:ص،المرجعنفى(2)

صدر8فيلدهالأصليالمقالأنإلى،(Analca)8أنلكتاآمن85صفحةى!اهفيبلا!ثير،ريجيررأثار)ممة(

بيلا،"شارلدفعتالأخيرةهذهرداءةانإلا.الفرنيةاللغةإلىومنهاالافجليزيةإلىوتُرجمبالألمانية

(PellatدحاChar)هثته.إلىبلاضيرريجب!دفعالذباليء،الفرنسيةإلىالأصليةالنخةترجمةإعادةإلى!

Regis BlachBre,- MCtrique et prosodie arabes, Analecta, Institut francais de)

(85Damas,1975, p

,la lumibre de publications recentes3لا( Regis BlachBre, Mbtrique et prosodie araes)

.85:Institut francais de Damas, 1975, pولما!ع.كل،n

ءكا
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منأنهإلىارتأىالذي"!فيلاهتمامللعروضالخليليةالمدرسةأثارت

المجالهذافيالخليلفكرةخطواتتتبعومحاولةالمصدرإلىالرجوعالضروري

إيقاعية""نبرةوجودإلىفخلصمبهماَ،هدفهاظلوالميالمشهورةدوائرهوتحليل

(accent rythmique ou ictus):جزءكلفي(pied)للتجزئة،قابلةغير،نواةتوجد

.s)طويلمقطع(syllabes)مقطعينمنككَؤنة longue)َمسبوقاَيكونماغالبا

.s)قصيربمقطع breve)َكلفيأنهإلىكذلكخلص(")العكسيكونماونادرا

بحروكل(metres)"أبحرلماتطابقها(Cerclesلأalآliens)"الخليلية!الدوائرمندائرة

بالتفعيلاتموضحةانواعثمانيةمنهايوجدالتي(pieds)اجزاء"دامنمكون

.(paradigmes)المعروفة

ilunةldtu,mufd' alatun, mutafdت!،ilun,mustafilun, fd' ildtun, maةlun,fd' ilun, mafdلهاة

مُتَفَاعِلُن.،نَتالَعاَفُم،مَفْعُولاَتُ،نتالِعاَف،مُسْتَفْعِلُن،نُليِعافَم،نُلِعاف،فَعولُن

ص،3ج)عقد،الفريد،العقدفيواردةهيكمايتمالتفعيلاتنَقلُ

بعلامتين:،(،55-،53

علامةبلاشير،حسبالمستشرقينعندتقابلها،العربيةفي5علامة

uneرح syllaebrev(مقطعأي)َفمثلقصير.

علامة-،المستشرقينعندتقابلها،العربيةفياوعلامة

une syllaelongue(طويلمقطعأي)(2)يِفقَدْ،مثل.

البحورتقسيمعلىتقتصرلم،الخليلعند،التقسيمفكرةأنالباحثويرى

)3)و!وتد"(sabab)"سبب!دإلىالأجزاءكذلكقسمبلأجزاء،إلى )watid).

4يِف!-بناسب adْكالأمل!7،ح*.قَد

د!،!م،ةمل،ح*.لَكَولءقلqaliِر!مايناسب

ءليآةلإ(يييهيؤءقى"،ح*.ْدَقَل،ء!لوَفِي"ءله!سبينار-

q،ء"frf?2,ح*.!ْهْلَو"!4أألهًال4َءلمةشِاسب-ر

.87:0,1(Ibid)

(2)*أ88:4،0.

950:5,3(Ibid)
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نأيمكنالتيالوحيدةهيالإيقاعيةبالنبرةالدوائرعلاقة"فيل"وحسب

وتفعيلاتها؟عاديةأجزاءثانيةوجود.،

!وتد"؟و""سببإلىالأجزاءتقسيم.2

.الدائرةنفسفيالبحورترتيبنظام.3

كلقبلأراد،دوائرهبنىعندما،الخليلأنبسهولةندركأنيمكنأنهكما

التحريفاتمفعولذلكبعدوحَلَّل.(ictus)"الإيقاعية"النبرةموضعإبرازشيء

.(")الجاهليالشعرفيفعلانجدهاالتي(مكأ)أجزاءإلىتؤديالتي

mes)الجاهليالشعرغالبيةفيأنهإلى"فيل،وخلُص archaiquesف،)

(8،صفحةمن5و،2،3،،الدوائرفيعليهاالمنصوصالبحورحسب)المكون

مقطعينمنمكونةنواةوهو(watid،!م!+ات")لمامجموع"وتدعلىيحتويجزءكل

.تصاعديإيقاعيطبعه(طويلبمقطعمتبوعقصير)مقطعلتجزيءقابلةغير

watid)"مفروق"وتدعلىالأجزاءبعضتحتويماونادراَ mafraq)(البحور

إيقاعيطبعقصير(بمقطعمتبوعطويلمقطع،4الدائرةفيعليهاالمنصوص

نأيمكنلاجزءكل.التصاعديالإيقاعمنوضوحاأقلدائاَوهو،تنازلي

معزولة:تتواجدأنيمكنلال!يقاعالحاملةوالنواة،واحدةنواةعلىإلايحتوي

.(2)ةىبنغيرمنمحايدةبمقاطعترتبطأنيجب

:الجزءفيالمجموعالوتدموقعبحسبتكونالنبرةشدةأن""فيلويرى

هيمحايدةبمقاطعمتبوعةوتكون،الرأسالنواةفيهاتحتلالتيالأجزاء

.قوةوأكثرتصاعدياَالإيقاعفيهايكونالتي

`FAر- U-lunفعوك

xx-لماMAFa-i- lunمفاجملن

MUFA-' a- la-tun u - xxxمفاعلتن

93:40 p(1))"ة

94:4، p(2)16أ
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،محايدةبمقاطعمسبوقةوتكونالأخير،فيالنواةفيهاتكونالتيالأجزاء

:قوةوأقلتصاعدياإيقاعهايكون

فاعلنلاك،-"!ت"ر-

xx-لالأق"ر،mus-taمستفعلن

xxx-متفاعلن"4،،-2ء"-ةلم!ت!الر

محايدين:مقطعينبينالنواةفيهتُدرججزءهناك

فاعلاتن!!-`LA-tun*ر-*

الأضعف.هوالتصاعديالإيقاعفيهيكون

(المتقارب،الهزجالوافر،،)الطويلالمتصدرةالأربعةالبحورأن"فيل"ويرى

والبحور.قوةالاكثرالصاعدالإيقاعذاتأجزاءعلىتحتوي5و،2،3،،للدوائر

الرجز،،الكامل)البسيط،الذكرالسالفةالدوائرنفسمنالثاقالمقامقيالواردة

سابقتها.منأقلإيقاعيةقوةذاتأجزاءعلىتحتوي(المتدارك

الدائرتينفيالثالثالصفتحتلالتيوالرملالمديدللبحرينبالنسبةوأما

نقلهطريقةفجاءتشدة.الأقلهوالتصاعديالإيقاعأننلاحظ(3و،)

:(،)كالتالي

اصمصد!ب"!را!اأر!لأ)
فيبكا"

ؤأؤترمرفئجثمانخمال!

ءط

مرجهـ

.95-96:1( Ibid, p)
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،5و،2،3،،الدوائرفيبحركلأنإلىبلاشير،حسب،"ل!ثيلَصُلَخ

ماونادراَ،استثنائيةحالةوهوالمديد،اَدعالإيقاعيةالشدةنفسللأجزاءتكون

التنازلي.الإيقاعشدةحسبالدوائرهذهفيالبحورصُنفتوقد.يُستعمل

صورهيفيل"."ميؤكدهاكماالخلييةالدوالْر"إنبلاشير:ويقول

الإيقاعشدةدرجاتعنرّبَعُتالتي"الإيقاعية"النبرةموقعتُبرزإيقاعية

والإيقاع،الإيقاعأُحاديالعربىالشعرنْابلاشيرفلاحظ.(")"التصاعدي

.التصاعديالإيقاعهوالطاغي

منكفنانيعملين!ثمد،حينالشاعر،أنذكر،ماكلمنننسىألاويجب

بُنيَتنظريةأشكالإلاهيماالخليليةفالدوائر.معينةبترسيمةيلتزمأندون

مفاهيمللخليلتوفرتلو.شعريةأبيات)نشادسماعإثرعلىملاحظاتبعد

اَملالتعبير،غُكنالتيوالكلمات،الإيقاعيةوالنبرة،المقطعيةوالكمية،المقاطع

الإيقاعيةالنبرةموضعإلىليشيرالدوائرهذهلرسممضطزاَنفسهوجد

)2)لاسيكتوإ" )Ictus).

الوزنبلاشيربهاخصالتيالقيمةالدراساتمنبالرغمأنهإلىنخلص

الأوروبيالعروضمنجديدةمصطلحاتأدخلأنهإلاالعربيوالعروض

طريقةتبنىوقد.العريللشعرالعروضيالبناءنظامعنمختلفجدهوالذي

تخصالتيالدوائرهذه.الخمسالخليليةوالدوائرالعربيللعروضفهمهفيفيل

العروضيةالخليللنظريةالمستشرقيناستيعابوعدم.العريالشعرواقع

الأوروبيالعروضبأدواتالعربيالعروضفهمإلىدفعهمالرياضية

بصلةتمتُلاجديدةبمصطلحاتالعربىالشعرإقحامإلىأدىماومصطلحاته

فيماأهمبأنموضحينالقصيروالمقطعالنبرلهفوضعوا،العربىالعروضإلى

التفعيلة.فيمقطعلكلالصوتيةالدلالاتلفهمالإلقاعيةالنبرةهوالوزن

96:",1( Ibid)

97:2( Ibid, p)
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فيعليهالمتواطأالأساسالعنصر"هوالوزنأنكوهنجونويرى

موضعالحقيقةهذهوضعواالمؤلفينمنكثيراَن!فذلكومعالفرن!ي،العروض

متمسكونمُعسكرَيْن:إلىالقفميةهذهبصددالاختصاصيونوينتمي.شك

.(")"بالإيقاعومتمسكون،بالوزن

الشعر،داموسيقىكتابهمنالرابعالفصلأنيسإبراهيمخصوقد

الشعرأوزانالأوروبيونيبحث"حين:يقول،للأوزانالمستهـثرقينلتحليل

ونظام.البحثلهذاأساساَالبيتفيالمقاطعبنظاميسمىماعادةيتخذون

تفاعيل؟إلىالبيتتحليلمنالعروضأهلعليهجرىمايفضلقدالمقطع

علميأساسوله،اللغاتجمغفييشزكصوتيةكوحدةالمقطعلأنوذلك

شعراَأونثراَكانسواءكلامكلفيحلل،(Phonetics)الأصواتعلملهيعرض

.(2)"العالمفياللغاتباختلافوأنواعهاتواليهانظاميختلفصوتيةمقاطعإلى

الأصواتعلماءعندالصوئالمقطعأساسأنأنيسإبراهيمويضيف

والطويلة(والكسرة،والضمة)الفتحة،القصيرةبالحركاتتسمىالتيتلك

علىتخفىولاالكلامأثناءتظهرأصواتوهيوالياء(والواو،)كالألف،

نأالكلامأصواتبينالسمعيالوضوحمستوىعلىلوحظأنهإلا،السامع

خطصورةفيتظهرالكلامموجةأنحساسلوحعلىالجملمنجملة!تسجيل

باسمالخطهذافيالمرتفعةالنقطسمواوقد.وارتفاعاتانخفاضاتفيهمتموج

لأنهاالقممتلكالحركاتوتحتل،بالوديانالمنخفضةالنقطوسمواالقمم

يكتنفها....وماالوديانالأخرىالحروفوتحتل،السمعفيالأصواتأوضح

يكتنفهاوماالقمةفاعتبرتمقاطعإلىالكلامتقسيمفكرةنثأتهناومن

هذاوعلى.المقاطععدديكونقمممنالخطفيماقدروعلىواحد.مقطعبمثابة

،)ط،توبقالدار،الأدبيةالمعرفةةل!لس،العمريومحمدالرليمحمدترجمة،الثعريةاللغةبية،كوهنجان(،)

.85-84:ص.ا986

.146:ص،اوو7،7ط،القاهرة،الممريةالأنجلومكتبةالعر،موميقى،أنيى)براهيم(2)
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منأكثرأوبصوتمكتنفةطويلةأوقصيرةحركةعنعبارةالصوئفالمقطع

.(")"اللغاتباختلافتخلفأنواعوللمقاطع.الساكنةالأصوات

أنيسابراهيمقسمهاحيثالعربيةاللغةمقاطعهويعنيناوالذي

المتوسط،والمقطعالقصير،المقطع:أنواعثلاثةإلىبهاالنطقمدةحسب

الطويل.والمقطع

.(قصيرةحركة+ساكن)صوتعنعبارةوهوقصيرعقطع!(،

َكُ

عن:عبارةوهومتوسطمقطع(2

ساكنصوت+قصيرةحركة+ساكنصوت

كِنمكنمكَنم
عن:عبارةأو

مد()حرفطويلةحركة+ساكنصوت

يِكوُككا

عن:عبارةوهو،طويلمقطع(3

ساكنصوت+طويلةحركة+ساكنعوت

نيزطولْناز

عن:عبارةأو

ساكتانصوتان+قصيرةحركة+ساكنصوت

فِكزدُزفيْرْحَب

مثل:مدغمينصوتينعادةيكونانهناالمتطرفانالساكنانوالصوتان

ذِنزُبزَب

.147-146:ص،الابقالمرجع،أنيىإبراهم(،)
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الشعرفينراهلاولهذا،الوقفحالةفيإلايُرىلاالطويلالنوعوهذا

لاالعربيالشعرقوافيفيشيوعهنسبةإنبل،الأوزانبعضقافيةفيإلاالعربي

والسريع،،الرمل:الآتيةالبحورقوافيبعضفيعادةونراههء،تتجاوزتكاد

.(1)"الرملومجزوء،الكاملومجزوء،والمتقارب

ثلاثة:أنواعإلىقسموهقدالشعرلموسيقىعلاجهمفيالأوروبيينإن

.(qلاantitive)يّلُكلاالشعر.،

.(stressed)النبر(شعرأو)لارتكازياالشعر.2

.(sالأlأكا!c)المقطعيالشعر.3

الأبياتتحليلفبدل،يفَكلاالشعرمنالعربيالشعرالمستشرقونعذوقد

(ى"*ا4)إوالدالمسصشرقالمحاولةهذهبدأوقد،مقاطعإلىاهوُلَفحتفاعيلإلى

إلىالعربيةالمقاطعقسمواالذيننيقرث!تسملامنوغيىهم(Wright)رايتوتبعه

إبراهيميرىكما،أنهمإلاالطويل(،-'،والمتوسط)القصير،الثلاثةأنواعها

رغمالنثرمنيُنشَدحينونغمتهالشعرهذاموسيقيةعلىيُطلعونالم،أنيس

.(2)المقاطعتوالينظامفيالإثنينتوافقاحتمال

المختلطةةير!نلاوالنصوص،الشعريالبيتترجمةبينبلاشيرزّيمولهذا

القواعدهذهوأهم.الشعريةسمةلهاالتيالمسجوعةالنثريةوالنصوصبالشعر،

هويكونالقديمةالدواوينفيالشعر،بيتأنهوالشعريالبيتمخصالتي

المتبوعةالنثريةالكتبوفياستثناء(.كذلكفيكونالشطر)أما.النقديةالوحدة

فيأُحدِثتالتيالتقسيماتتلكنقديةوحداتِتتخذبه،المختلطةأوبالشعر

ذاتالحروفهذهذكرويُعاد:الأسذاتالحروفأو،النقاطب!دخالالنص

.،48ص،7،1997ط،ةير!ملاالأنجلومكتبةالعر،موسيقى،!يأابراهيم،

.150ص،قفهالمرجعالشعر،موشقىأني!،ابراهم(2)

9ء
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فيعليهاتدلالتيبالجملةالمتعلقةالملاحظاتلإدخالالحوالثيفيالأس

.(ٍ)(،)النص

المتعلقالفصلفيالقديمالعربيللشعربلاشيرترجمةمننماذجوشعرض

لأوزانعامةبصفةوالأوروبيالفرنيالفهمتعكسوترجمته.الشعريبالنص

ودلالاتمعانيترجمةمنالأحيانمنالكثنفيمُوفقاَكانلههانالعربالشعر

المتنبي.شعربالذكرونخص،القديمالعربيالشعر

5 pour editions et traductions de textes1,*خ!)ح(Regis Blachere et J. Sauvaget)

.18:5 belles lettres», Paris, 1953, p!ا،)arabes, Soci6t6 d' bdition

وأواخرهاالشطورأوائلوتكرنواحد،يطرعلبثطريهبيتكلدائ!ايُوضعيالثعرللبيتوبالنة(*)

الزتيبهذاعلىمجافظ.بيتكلشطريبين(5)علامةوتوضع،بصرامةواحدصفعلعموديأمرعوفة

فيخمة.خمسة:صغيرةعربيةبأرقامالأبياتترقمالمطبوعالنصمنالأيمنالهامشوفي.الاشدارةحالةفي

فيأيثارموضعهمنبيتبنقلالناثرقام!اذا.(أ!حأوربية)حروفالثصواهدفيثلاثة.وثلاثة،الدواوين

بالأوزاناتعلقةالتوضيحاتتُستبعد،الماحةفياقتصادأجلومن..الخطوطفيالمتغالترتيبالىالهاث!

آObaytدوبيت،5*يي)صوتفاندةذاتوالبياناتإلخ(،3*+!اوالرمل،"*!للإل)الطويلواللحن

Regisالتعيقاتوإلىالحواشيالىإلخ(، Blachere et J. Sauvajet, RBgles pour editions et

.14:traductions de textes arabes , Societe d' edition_ les belles lettres, Paris, 1953, p
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لث:انالفصل.3

ترجمة

بلالفعيرمحندالتتر
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فيسبقتعبيرياَإيقاعياَ"نظاماَبلاشير،حسبشك،دونالعربعرف

نثرولكنهالعروضيالشعرهوالجماليالشكلهذايكنولم.يبدْالاالنثرظهوره

صلةلهموقعمسجوعنثرقديماَللعربوكان.(1)"ةعجسمفواصلذوإيقاعي

كما.والنظميالعروضيالشعربدايةتكونقدأنهاالنقادبعضوحسببالسحر.

مننوعاَتعنيالمسلمينالعربالمؤلفينعند)سَجْع(كلمةأنالباحثيوضح

باستعمالالنثرهذا"ويتصف:يقول،العروضيوالشعرالحرالنثرعنيمتازالنثر

مقاطععشرةأووثمانيةأربعةبينتزاوحإجمالاَ،قصيرة،إيقاعيةوحدات

بفاصلة.تنتهيأحياناً،أكثرأوSyllab!كلفظية

وحدةفكل،مماثلةسجعةذاتصيغفيالإيقاعيةالوحداتهذهوتتجمع

اللفظية،المقاطعفيذاتهالعددبالضرورةمختويلاالمجموعاتهذهفيإيقاعية

ونستطغ-.المسجعةالفاصلةمنيتألفالأساسيالعنصرإنالقولوخلاصة

فيريبولا.الإيقاعيالمسجوعبالنثر)سجع(كلمةترجمة-التقريبوجهعلى

البنيةهذهن!ف،وتوسعهالنثرهذانشوءعلىساعدتقدالحرفيةالعربيةبنيةأن

،متجاورةأو،مماثلةلهمايقاعيةمقطعيةأبخيةذاتتشكيليةموضوعاتعلىتحتوي

ن!فوهكذا.البارزةالقويةالمسجعةبالفواصلعناء،ودونبونرة،المرتجلتزود

الجمعفيأسماءمعأو،وعِتَابباَتِكمثلالمفردفيالأسماءمعتشتركلاَعِفصيغة

هناومن.مماثلةبوقفةأواخرهافيتنتهيوكبراءحمراءصيغةأنكماكلابمثل

مولعيناشخاصقبلمناللغويةالخاصيةهذهفيالمكتشفةالمواردجميعنخمن

.(2)املاللفظيبالرنين

.221:ص41998،دثقالفكر،دار،الكيلانيإبراهيمترجمة،العريالأدبتاريخبلاثير،رمجي!(،)

.223:ص،السابقالمرجعبلاشير،ريجيس(2)
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السحربطقوسترتبطتعبيريةأداةعشرالثامنالقرنفيالسجعكانوقد

الصلاةعليهوالرسولالحجوشعائروالخطبالأمثالفينجدهكما،والمعتقدات

فيتستعملكانتكماالمسجوعالنثرمنالصيغهذهيستعملكان،والسلام

.(")والكهانالعرافينعندمتداولةكانتكما،والابتهالاتالمراثي

،م742سنةحواليحتىالقصصيالأدببدراسةبلاشيرريجيسواهتم

منذ-!أدركنا:يقول،4العربيالأدب"تاريخكتابهفيمستقلافصلالهفخص

نمافقدكلها،العربيالعالمثقافةيمثليكنلمالشرأن-للميلادالسادسالقرن

الوقائعإلىاستندناماواذا،الحياةنمطيساعدهكانشفهيأدبجانبهإلى

التيبالحكايات-العهدذلكمنذ-أسهمتالسمرحفلاتبأنوجدناالعصرية

بلاشيرسعىوقدوالأساطيرلما)2(.للقصصموروثةحماسةإبقاءفي،تحكىكانت

ومبدعيه،القصصيالأدبهذافيهنماالذيالاجتماعيالوسطاستحضارإلى

لتعددنظراالحكاياتهذهمنالأكبرالقسمفيكبرىانطلاقنقطةالقرآنويشكل

(*)(3)أخرىوأماكنالحجازفيمعروفةبحكاياتترتبطالتيالقصصيةالمقاطع

بأسماءيتعلقفيماسواء،العريالنثربزجمةخاصةقواعدبلاشيروضعوقد

التيالنقلوتقن!ية،المراجعفيومؤلفيهاالكتبوأسماءالعناويننقلأو،المؤلفين

وضعوطريقة،بالحوالهصيوالعنايةالشواهدنقلإلىبالإضافة.استعمالهاإلىنحتاج

منهجيةوهي.(الملحق)راجعوالعلامات،والاختصارات،الهامةالتوضيحات

التيالطريقةنفسوهي.العلميةوالنزاهةالدقةمنالكثيربلاشيرفيهاتحرى

الفرنسية.لغتهإلىالقديمالعربيالنثرمنونصوصكتبعدةترجمةفياتبعها

.225-224:ص،المرجعنفس(،)

.882:ص،المرجعنفى(2)

غاباتأجلمنواسنئنافا،خاعةحالة-نظرنافيما،حدإلى-بثلالفرآنيالفصصإن5:ربْسالببفول(*)

للمقارنة،حداالقراَنبفضلنملكإتا.مشزكرصيدمنستعارةقصصيةلموضوعاتوتقوية،جديدة

أواخرفيوالمفرونوالأخبا!لونالمؤرخرندونهاالتنالحكاياتاشعماليتحيلبل،بدونهعلينايعر

والأسطورةالخرافيةبالقصةبلاشيرعرفوهكذا".التاليوالعصرللميلاد،الثامن/للهجرةالانيالقرن

)ريجي!الحيوانلسانعلىوالقصةالغرايةوالقصصالطريفةوالقصصالتعليميةوالأ!عطورةالبطولية

.(926-884ص،1998،دمشقالفكر،دار،الكيلافيإبراهمترجمة،العربيلأدباتاريخبلا!ثير،
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1كنمعيةةععـه!ألمح1
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لآفى1ثقومعلافولتلاؤيل

القرآنيالنصأنمفادهانظرةمنالقراَنلمعانيتأويلهفيبلاشيرينطلق

منوبخلَتطالإنسانيةأقرتهماجميععلىتسمورائعةأدبيةتحفةإنهمتعالياً،نضاً

يميزهامالهاأنإلا،القرآنمضموندائ!اتطابقلاترجمتهأنولو.(")التحف

القراَنسورلبعضنماذجوسنورد.الفرنسيةاللغةإلىالترجماتباقيعن

الفرنسية،اللغةإلىالمترجمينلكبارالسورلنفسأخرىبزجماتونقارنهاالكريم

النور،سورةمن35والآية،الفاتحةكسورةالترجماتهذهبينالفرقلملاحظة

الفلق.وسورة

وكازيمرسكي،بلاشير،منكلترجمةسنوردالفاتحةبسورةيتعلقوفيما

وبنثقرون،كشريد،الدينوصلاح،اللهوحميدووماسون،بيريسن،وهنري

.دروسوأحمد

دثةَالحمْدُ!الزَحيمِالزَحْمنٍاللهِ)بِسمْ:الفامخةسورةفيتعالىالثهتال

!ُنيِعَتـهنَنوَإِتاكَنَعْبُدُإئاكَ!ِنيِّدلاٍمْوَيِكِلم!الزَحيمِالؤحمنِفىَنيِمَلعْلاثَر

عَلَنهِمْبوُضْغَملاغَنرِْمِهْيَلَعَتْمَعْنأَنيِذَئاصرَاطَطرَميِقَتْسثاَطاَرضلااَنِدْها

.(الضَّاَثينَوَلاَ

والتفسيرالشرحعلىفيهااعتمدالتيالسورةلهذهترجمتهفيبلاشيريقول

الوحيدأنهوالملاحظ،(!س!Lminaire)بالفاتحةكلمةترجمأنبعدوالتأويل

والتأويل:والتفسيرالشرحوظفالذي

,Au nom : d' Allah, le Bienfaiteur misericordieux.،

,2.Louange a Allah, Seigneur des Mondes

,3.Bienfaiteur misericordieux

1974،ا!،بيروت،اللبانيالكتابدار،سعادةرضاترجمة،وتأثيرهترتجهندوينهنزوله،القرآنبلاثير،(،)

.102:ص
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!4.Souverain du Jour du Jugement

[queإ nous adorons, Toi dont nous demandons ]' aide3(ة، [ To5.1ح.ح
,6.Conduis-nous [ dansl la Voie Droite

7.أ!ص*!لأ*!سح+4لاح*لا،بمو*!س9!س!"اِلح*3"لم))*)"ذكاْاح4ح

"لًجرر،محمدحياةفي،سُقيتقدتكونأنيمكنالسورةهذه"أنبلاشيريرى

.(rison)الدعاءفيتراءتهاتُعادأنالمحتملومن"المثاني!السبعأو""المثانيب

يدَقَعبتعبيرولابتحذيرهوفما.كلهالقراَنفيمميزاكلاالنصهذايُكؤن

وهي.للإسلامربانيةصلاة(Goldziher)كولدزيهريقولكماأوإنها.قانونيأو

الخطأ.منالإنسانيعصمالذيالواحدالإلهيبالدعاءمختم

louange)"دثه"الحمدعبارةذكرت * Dieu)ثلاث:القرآنفيمراتخمس

النص.صلبفيواثنتانالسورأولفيمرات

المسيحيونهم!الضالين"بأنيقولالرسولإلىينسبالذيالحديث

بعضن!فالمعطىهذا*علىبالارتكازاليهود.هم"عليهم"المغضوبوأن

يصعبالتحليلهذاأنالمؤكدومن.المدنيةالسورضمنصنفوهاالمفسرين

الفكرةتهمالحقيقةوفي.الثانيالتعبيربدايةفيوردقدالنفيداممابهالإتيان

.العمومعلىالكفار

designee, du vivant de Mahomet, sous le nom d' aI-Maiani!5كلا!،سorateprltav8!سCe(*)
.»(sept versets A !! ter dasI' aionحك!(«،obablementuoن!لة،d' as- Sab' al- Maja

Ce*،ح3، texte forme un tout qui se distingue nettement de1' ensemble du Coran. Ce
ni une admonition ni une formulation dogmatique ou juridique. C'est une priere, ou

,le Pater Noster deI' Islam)،. Ainsi que le PaterNoster:*!عcomme dit GOLD
cette sourate se termine par un appel au Seigneur, seul capable de preserver

'4Iلاmal!44ال،!4!. Homme
.(،Allah)ح cette formule se trouvecinqfoisdans2لأ. al- hamdu li- llahi louange

.de sourates et deux fois dans le corps du texteش4ح!،Coran dont trois fois en

5 design les7!كة!ع. Une tradition qu'on fait remonter jusqu' au Prophete dit que les

.Chretiens, et que ni Ceux qui sont 1' ob_jet de ton courroux reprEsente les Juifs

que certains exegetes ont considbrd cette4ه"*!حC' est en se fondant sur cette

que ce 8e interpretation esl3تاآest ce endantا(.sourate comme medinoise

!de la seconde expression. En rCalitس4ح!)cause de la negation enلاinsoutenable

tionحلاR6gis Blachbre, Le Coran, trad(.3infideles, en general4س!اطلا! vautpoْأ(

(.29:edition G. P. Maisonneuve et Larose. 1980, p
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كازيمرسكيترجمة

nom de lieu clement et misericordieuxال!،،

,1.Louange a Dieu, souverain des univers

,2.Le Clement, le misericordieux

.3.Souverain au Jour de la Retribution

,4.C' est toi que nous adorons, c' est toi dont nous implorons le secours

,5.Dirige- nous dans le sentier droit

,6.Dans ce sentier de ceux que to as combles de tes bienfaits

(")<(et Qui ne s' egarent point. Aenحاهغ3!سpoint encouru to)"7*"ه. De ceux qui

(2)بيريسهنريترجمة

Au nom d' allah le Clement, le Misericordieux))

,1.Louange * allah, Maitre des Mondes
,2.Le Clement, le Misericordieux

Souverain.3]إ du jour du jugement [ dernier

.4.]C' est] Toi [ que] nous adorons, Toi dont nous demandons l' assistance

.5.Guide- nous dans la Voie droite

qui to as accorde Tes faveurs, non de ceuxcontre6لأ. La Voie de ceux

3َح!*2َح3. courrouce ni desس!.)lesquels Tu

ماسونترجمة

nom de Dieu : Celui qui fait misericorde, le Misericordieux،،لاكهـ

:Dieu, Seigneur des mondes1لا. Louange

2. celui qui fait misericorde, le Misericordieux

,3.le Roi du Jour du Jugement

,4.C' est toi que nous adorons

,5.C' est toi dont nous implorons le secours

:6. Dirige-nous dans le chemin droit

;7. le chemin de ceux que to as combl6s de bienfait

(3)،encourent to colere ni celui des egares9ألاx!8لاس. non pas le chemin de c

notice preliminaire et notice sur،3لمK!ط!(Coran, traduction et notes par(1)محأ

met,1981،ه:97 et le Coran, par Maxirne RODINSON, editions Gamier, Paris!ء!لم

"لل!أتاوامرارالتنزيل"أنوارالكتابمنمختارتفسيرمعالكريمصنلقر،نمقتبة(يات،اليضاوي(2)

.4ص،،195الجزائر،قمرالثاء،،العربيةللدراساتالعليةالمدرسةبيريى،نريترجمة

3( Essai d' interprdtation du Coran Inimitable. Traduction par D. Masson. Revue par)

Dr. SOBHI EL-SALEH. Dar Al Kitab Alloubnani, Beyrouth, Liban/ Dar Al Kitab

3:le Caire, Egypte, 1980, p7ل!ثهـ.-AL

02،
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اللّهحميدومحمدترجمة

,Louange a Dieu, Seigneur des mondes

,1.le Tres Misericordieux, le Tout Misericordieux

.2.Maitre du Jour de la Retribution

,3.C' est Toi que nous adorons, et c' est Toi dont nous implorons secours

,4.Guide- nous dans le chemin droit

,5.le chemin de ceux que to as combles de bienfaits

.(1)،6. non pas ceux qui ont encouru colere, ni de ceux qui s'6garent

كشريدالدينصلاحترجمة

.Au nom de Dieu le Misericordieux

.1.par essence et par excellence

,Dieu, Seigneur- et- Maitre des univers2لا. ouange

.nceس!llس!c!3لم. Le Misericordieux par essence et par e

.4.Roi du jour de la retribution

5. C' est Toi que nous adorons, c' est Toi dont nous implorons aide

-.6.Guide- nous sur le droitchein

,7.Le chemin de ceux que Tu as touches de Ta grace

.(2)»8.et non de ceux qui ont encouru Ta colere, ni des egares

بنشقرونترجمة

(3)(L' ouvreuse, rologue)

1. Au nom d' allah le Tout- Misericordieux, le Seul qui ne cesse d' etre

.tres misericordieux

s1)!سsلاAllah [ Seul], le Maitre-Souverain de [ to2لااحلا. La louange est [ d

.univers

.misericordieux4ح!لأخsse3!س. Le Tout-Misericordieux, le Seul qui ne c

.4.Le Maitre- Souverain du jour de la Retribution

1( Le Saint Coran, Traduction integrale et notes de Muhammad HAMIDULLAH)

,edition rbvisee et complCtbeه!+!م،,LETURMYول.avec la collaboration de

،واك،.ه:2
Qur' an al- Karim, Traductions et notes : Salah Ed-dine KECHRID, Dar Al- Gharb!(2)-ل

2:Edition, 1994, p69*ح,El- Islami

3( Mohammed Benchekroun, Le Coran: commentaire et traduction, TomeI, Imprimerie)

.13:An- najah El_jadida, Casablanca, 1994, p

3ء"
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'C.5'لاnesevitلاdeadorativأح,Toة est Toi [ Seul] que nousservons,[ d

.Seul] A qui nous demandons secours et assisance]

6. Dirige- nous vers le Droit Chemin. Le Chemin suivi par ceux que Tu

as combles de Tes bienfaits et de Tes faveurs, non pas celui des

reprouvesس!ممة!س!3. et des

الفاتحة،:أسماءسبعةولها،مكيةالفامخةسورةن!فبنشقرونحسب

والسبع،القرآنوأم،الكتابوأم،الكتابوفاتحةالخير،وفامخةوالحمد،

إلىعامةبصفةتتطرقفهي.المؤمنحياةفيحاسمادوراَوتلعبالمثائ.

المؤمنخاصةوترشد.الاجتماعيةوالعلاقات،والأخلاق،والعبادةالعقيدة

السعادةيجلبالذيالمستقيمالطريقإلى،اتباعهيجبالذيالطريقإلى

صفتينملاحظةضرورةإلىالإشارةوتجدر.والآخرةالدنيافيوالهناء

-Tout)"رحمان"وهماإلاهيتين Miseicordieux!إلاهية،خاعيةوهيمح

neةصخس!لأ5!ن!ك!ricordieux)"و"رحيم cesse1الاح4ةلاe S)صفةوهي

.(")(َمحَر)لفعلالمصدرنفسمنمشتقتانوالكلمتانبثر.بهايتصفقد

(ّ)!له!53ه،ء!!هلءدووس)2(أحملىترجمة

,Au nom de Dieu, le Clement, le Mis6ricordieux

.re des mondesللإ!Dieu, Souverain Maلاange!1.لام

.Mis6ricordieuxح(.C16ment!2.مح

.3.Souverain, Maitre du jour de la Retribution

culte et c' est de Toi seul queح*Toi seul que nous voulons no4لا. C' est

.nous attendons le secours

,deلاitأحvoie de la e5مأ. Dirige-nous dans

.6.voie de ceux que to as combles de Tes bienfaits

,7.non celle de ceux que Tu as r6prouves, ni celle des egares

(1)*ة4.0:،4,

Al Fith' ah est plus un nom d' action qu'un substantif : litteralement, elle signifie(!)

Coran dtbute. Certainl' ontاحqui ouvre». En effet c'est par cette sourate queححااح"

.»mot«Prologueه!م243!احpart, o s avonsح!traduite par Kl' ouverture*. Pour no

.(7Note de bas de page)

2( Ahmed Derrous, Le Coran, traduction commentee du sens des versets coraniques)

7:5,2003,Al Jadida, Rabatمd' apr2sI' exigtsed' AlJalaleine, Imprimerie Al Maari
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سكييمركاز

بيريسنهنري

ماسون

اللىحميدو

كشربدالثبنصلاح

بنشترون

دروهماأحمد

المترجمينبينالتأويلاتاختلاف

ميَع!سملاالصراطاهثناالرحعالرحمان

Conduis- nous [ dans] Rienfaiteur mic6-ricordieux

Voie rniteا*

!ةق4!ح-4لأص!مح!
42sentier،ه

Misdricordieuxاح.Guide- nous dans la I Le Clement

Voie droite

!(,Dirige- nous dans le I celui qui fait misbricorde

chemin droit I MisEricordieux

lلاToاح,le Tres Misbricordieux!اsdansلاuide-noاG!

droit I Misericordieuxح4*ححه

Guide- nous sur le I Le Misericordieux par essence et par

lenceاحchemin exc*ةء،

Dirige- nous vers le I Le Tout- Mis6ricordieux, le Seul qui ne

Droit Chemin I cesse d' etre mis&icordieux

Le Cl6ment, le Mis6ricordieuxال43**3مأ!"-Dirige
voie de ] a rectitude

فجاءت،البسملةمن"الرحيم"الرحمانكلمتيترجمةاختلاتنلاحظ

،ورؤوف،حكيموبمعنىحيدهومابكلوالقيامنِسخُملاوالمنعِم،بمعنى

بهذهجلالهجلانفرادهوبمعنى،الرحمةفيلهمثيلولاغَفوروبمعمىومتسامِح

.اخرىإلىصياغةمنرحمتهدرجةاخلفت.رحيمفهوالرحمة

فيالمترجموناختلففقد(َميِقَتُشملاالصًرَاطَاَنِدفا)الكريمةالآيةوأما

الإرشادالآخرالبعضوعندالتوجيهالبعضعنديعنيالذي""الهدايةمصطلح

طريقبين"المستقيم"الصراطترجةفيكذلكاختلفواأنهمكما،والدلالة

المستقيم.والسبيل،المستقيموالطريق،الاستقامة

بلاشير،منلكلالنورسورةمن35للأيةمختلفةترجماتايضاوسنورد

رأحمدفهد،الملكمجمعوترجمةكشريد،الدينوصلاح،وماسون،بيركوجاك

.دروس

5ء،
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فِيهَاكَمِشكَاةٍنُوررُلَثَموَالأرْضِال!مَاوَاتِنُورُاللهُ!:(")تعالىاللهيقول

مُبَارَكَةِ؟َرَجَشمِنْيُوقَدُيفِّرُدكَوْكَبٌكَأَنَهَاالزجَاجَةُزُجَاجَةِيِفالمصْبَاحُمِصْبَاحٌ

نَهدِينُورِعَلَىنُوزنَازُه!ن!َسمَتلموَلَؤُءيِفُيزَيْتُهَاُداَكَيغَرْبِئةِوَلاَِةتِقزَشلاَِةَنوُتخيَز

.(ِميِلَعلهثَيئءِبِكُلوَاللهُلِلئاسَِلاَثْمَألااللهُُبِرْضَيَوُءاَشَيمَنْلِنوثِاللهُ

(بلاشير)ّريجيسترجمة

Allah est la lumiere des cieux et de la terre_ Sa lumiere est la ressemhlance

setrouve]ح+س!7; une lampe ; la lampe est dans un [ recipient de!ئاءسnenichلا'd

;etincelantَط!*ة، elle est allumee race * un rbreس!!كمةrait * unس!celuicisembl[gracea] un olivier ni oriental ni occidental, dont l' huile [ est si limpide qu' elle]

,si nul feu ne la toucheraitض"laireraitع

t. AllahلاحLurniere sur lumiere. Allah, vers sa lumiere, dirige qui )) v

(2)،propose des paraboles aux hommes. Allah, de toute chose est omniscient

(JacqusBerque)بيركجاكترجمة

(La Luminante)

35 - Dieu est la lumiere des cieux et de la terre. Semblance de Sa

une lampe, la lampe dans un cristal ; le cristal, onنه63تااحlumiere : une niche

de perle; elle tire son aliment d' un arbre de b6nediction, unَح4هةاحdirait une

olivier qui ne soit ni de 1' est ni de l' ouest, dont 1' huile eclaire presque sans

3que!ألماحألما!4حلأ)ا la

7لاح1000()

.53الآيةالور،سورة(،)

الزجمات.باقيمنوتأويلاَوتفبرأضرحأأكئربلاضيرترجمةجاءت(*)

2( Regis Blachere, Le Coran, Traduction selon un essai de reclassement des)

1951,sorats,. volume V, edition G. P. Maisonneuve et Cie

376:3( Jacques Berque, Le Coran, Essai de traduction deI' arabe, Sindbad, Paris, 1990, p)

"5ء
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.D)ماسونترجمة Msson)

(Lumiere)مه!

35+ح(إس! - Dieu est la lumiIre des cieux et de la

une nicheلأSa lumiere est comprable

,se trouve une lampeئاء

;La lampe est dans un verve

.llanteفىune etoile bلأbleلاle verre est sembl

Cetteة*ووككا lampe est allumee * un rbre

1' olivier qui ne provient

ni deI' Orient ni deI' Occident

5 d' eclairer3خ،et dont1' huile est

sans que le feu la touche

!Lumiere sur lumiere

Dieuأ)7.!لاح guide, vers sa lumiere, qui

,Dieu propose aux hommes des paraboles

.(lح)Dieu connait toute chos

(،)دِلرشكالدينصلاحلرجمه

Dieu, lumiere des cieux et de la terre. L' image de Sa Lumiere serait une"

se trouverait une lampe. La lampe serait dans un recipient de cristal, leلاهniche

recipient serait tel un astre ayant 1' eclat d' une grosse perle. Sa flamme serail

un olivier d' orientation ni Est ni Ouest, Son:أل!"ةalimentee * pa " ir d' un arbre

touchee par le feu. Lumiere surَح،َحsansavoirخ+!س+huile eclairerait presque

lumiereإ

.ide * sa Lumiere qui 11 veut et fait des paraboles aux humainsلاg!لاسDi

.()<<Dieu a parfaitement la science de toutechose

الغربدار،ابينالعريالكتابتأويلفيالراغبينالأعجمينتلقين،الكريمالقرآنكثريد،الدينصلاح(1)

.309-308:ص،199416.6،بيروتوالنثر،للطباعةالإسلايى
,2(D. Masson, Traduction des sens du Saint Coran, revue par Dr. Sobhi E1-Saleh)

.44:5"routh, sansdateلاحbnani, Bلاlا!bولDar Al- Ki

+ه،
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الكريمالقرآنلطباعةفهدالملكمجمحترجمة

(Lumiere)سه!

Allahة est la Lumiere des cieux et de la terre. Sa lumiere est semblable

sأح un (recipient de) crisalروse trouve une lampe. La lampe est dئاءune niche

reكاde grand eclat ; son combustible vient d' un ar5حكا*celui-ci ressemble a un

un!كans*!ت+ء olivier ni oriental ni occidental dont I' huile semble ! clairer:ة*!

mesdesس!que le feu la touche. Lumieresu،r lumiere. Allah propose aux ho
.()paraboles et Allah est Oniscient

دروسأحمدترجمة

_nenteأحلاحxلمس!*ا Allah inonde de 3* lumiere les!ةمحSource de lumiere

un faisceau3لأ des croyants est semblableح!لوimpregne leا(terre; celledont

,qu' emettrait une lampe de forte intensite

l' aspect d' un astreحثهمLogee clans un globe de cristal, cette lampe o

scintillant de tous ses feux, lesquels feux sont entretenus par un combustible

sلا'حاحاq4،نهun olivier resistant aux intemperies،غكا*أprovenant d' un rbre

rcedeلاsans le contact d' une soخ+ح*viennent et produisant une huile pure, que

,chaleur, elle semble eclairer tout1'espace alentour

impregne le c ! urا(transcendntedontاحcelاحلأAjoutant la lumiere astra

des croyants. Allah di "ge vers Sa lumiere tout meritant et propose aux hommes

.Ses Enseignements sous forme de paraboles

ceح(2). + e tout de son Onisciencا(

ranraise du sens de ses versets. Revise et1م( Le Saint Coran et la traduction en lngue)
es4لا par la Pr6sidence Generale des Directions des RcherchesScientiiq!أم)

de la Predication et deI' Orientation Religieuse, Complexe du01(ءيم.Islamiques, de

,354:Roi Fahd pourI' Impression du Saint Coran, 1410 h6gire, p

2( Ahmed Derrous, Le Coran, traduction comment6e du sens des versets coraniques)

,361:Al Jadida, Rabat, 2003, p7ةغل!ةمبd' apres1' exegbse d' Aljalaleine, Imprimerie Al

8ء،
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ببركجاك

ماسون

الدينصلاح
كشريد

فلاالملكمجمع

دروساحمد

الصرجمينبينالتأويلاتاختلاف

ةَرَجَشمنبُوتدُكَؤكَمثكَأثقاالزجَانجةُيخمهَاكَمشنكاةنُورهُلَئق

مُبًارَكةلُزئمَصَنباَخ
Elie (la lampe) est celui- ci (= recipient I Sa lumibre est la

de vere) sembleraitressemblanced' unenicheسلا!allum6e rac

se trouve une Lameنءun astre etincelantة*غلألاre"!ةun

:Elle (la lampe) Semblance de Sa lumiere
tire son aliment I le cristal_ on dirait

uneئاه6آتااحnicheلا"!س

Lampeحde perl!(4هة!d' un arbre de I une
benediction

estح34 I Sa lumibreاح7ح+!سCette lampe est

une nicheلاune comparableلاun semblableلاallumee

se trouve une Lame6ءنtoile brillanteأ"!arbre

recipient serait tel I L' image de Sa LumiereاحSa flamme serait

seلماهserait une niche!ا"أ*اعpartir un asreayantلاalimentee

d' un arbre Beni I d' une grosse perle I trouverait une lampe

31كا!lableلا seحcelui- ci (= recipient Sa lumiere
mbleه*"الا"ة،3ح4حح3أ3))ول3!د3حson c

astre de ranحلا"لاvient d' un arbr uveهولI une niche oil se--

ampeاm une
at(!

ce(=أ*لا)93)ح.ح31 "e lampe offre celle،*رلاحمص!Iesquels

sceauلا"3ه*آ"لا1،أع!كهـة"لا،4*3*!5!اكاة)6*حلا"لاأ*نمentrete

de5*"حعم*لاا ses qu، 6mettrait،ه*combustible scintillant de

4provenant،*حملما*forteأ"4!س*5أ49
arbreكلأ"أ

المترجمينمِصْبَاح(مِنفِيهَاكَمِشكَاةٍنُوثِ)مَثَلُالأولىللأيةبالنسبة

نورهشهنَمومنهم،مصباحفيهايوجدلمِشكاةمشابهتعالىنورهأنيرىنَم

يوجدمشكاةتكونقدنورهصورةجعلمنومنهم،مصباحفيهايحزقبمشكاة

يشبهالمؤمنينقلبعبْشُيالذيالنورهذاأنيرىمنأيضاَومنهم،مصباحبها

ضوئية.حزمة

جعلنَمالمترجميننِمنجد(يدُرٌكَوْكَسثكَأنهَاُةَجاَجُزلا)الثانيةالآيةاما

لؤلؤ،مننجماَتحْسَبهبفوراَجعلهنَمومنهمضتلألناَ،كوكباَتُشبطِقدالزجاجة

وِعاءأنهاعلىإليهانظرنَمومنهملامعاَ،نجماَتشبهالزجاجةجعلنَمومنهم

اللؤلؤ.لمعانلهكوكباَيشبه
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"يُوقَدُ"كلمةفيالنورأننجد!مُبَارَكَةِشَجَرَةِمِنْ)يُوقَدُالثالثةالآيةوفي

مباركة،شجرة!..عنَادلِّوتمأو..منآتياَأو..منانطلاقاَأو..بفضلإما9صادر

التأويل.اختلافإلىأدتالمختلفةالتعابيروهذه

،بيركوجاكبلاشير،منكلترجمةسنوردالفلقسورةوفي

:دروسوأحمد،اللهوحميدو،وماسونوكازيميرسكي،

زَشْنِمَو!َقَلَخاَمشَرِّمِنْ!ِقَلَفْلاِّبَرِبُذوُعَأقُلْ):تعالىاللّهيقول

حَسَدَ!.إِذَاحَاسِدِشَرِّْنِمَو!طِدَقُعْلايِفالنفَاثَاتِشَرِّْنِمَوطرَبَقَوإِذَاغَاسِقِ

'L(8)بلاشيرترجمه AURORE

(Al- Falaq)

.Au nom d' Allah, le Bienfaiteur misericordieux

me refugie aupres du Seigneur de]' Aube"حآ:Dis.،

,e le mal de ce qu' Il crea2+لأ. con

,3.con "e le mal d' une obscurite quand elle s' etend

.4)ح!ك"!*45 contre le mal de celles qui soufflent sur

.(،le mal d' un envieux qui envieح"لأet con

Berque)بيركجاكترجمة

Le Point du jour

,Au nom de Dieu, le tout misericorde, le Misericordieux

r1لا - Dis : " Mon refuge soit en le Seigneur du point du jo

2 - contre le ravage cause par Sa creature

la nuit s' epaissit53ن - contre le ravage de1' heure

le ravage de celles qui soufflent sur des ncruds4!ول - con

."،5 - contre1' envie de1' envieux

llesس!Cette sourate, avec trois autres, constitue le mugashqishat (litter. : " c

(...).(qui d6livrent de la gale>>, ou par extension, d' un mal ou d' une imputation

,3Blachere, Le Coran, traduction. Edition G.P. Maisonneuve et Larose(1)*!8أ

672-671:1980, p

"ء
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eلاbaigne le croyant : risq5نelle enumere les risques comme excedentaires

provenant de la nature, de la malice humaine ou du Satan et contre lesquels it

-n' a de recours qu' en Dieu, percu ici comme <Seigneur du point du jour>, c' est

.(1)a-dire du recommencement perpetuel

فييمرسكيترجمة

(2)L'AUBE DU JOUR

.Au nom de Dieu clement et misericordieux

,du jourس!ول*"اDis: Je cherche un asile aupres de Dieu des.،

,a crew2')ة.Contre la mechancete des etres qu

,prendلاs sلاnd elle no3لا. Contre le malheur de la nuit tenebreuse q

,4.Contre la m6chancete des sorcieres qui soufflent sur les nceuds

,5.Contre le malheur de1' envieux qui nous envie

،!Mson)ماسونترجمة

L' aurare

celui qui fait misericorde, le Misericordieux!لاس:Au nom de Di

.1)،!*ألحم Dis : I je cherche la protection du seigneur de

le'اةaحمَح!2ز mal qu2!ح. con

;mal de I' obscurite lorsqu' elle s' etend3)ح. conre

.4"!ال4كهة contre le mal de celles qui soufflent sur les

.()،e le mal del' envieux lorsqu' il pone envie5ول. con

,1990,1(Jacques Berque, Le Coran, Essai de traduction de1' arabe, Sindbad, Paris)

.706:p

2( Le Coran, traduction et notes par Kazimirski, notice preliminaire de Maxime)

.640-641:Rodinson, 1981, p

,3(D. Masson, Tradt ction des sens du Saint Coran, revue par Dr. Sobhi EI-Saleh)

.827-828:Dar Al- Kitab Allubnani, Beyrouth, sans date, p

،،،
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اللّهحميدوصححهالمجيد""القرآنترجمة

(")La ENTE

.Au nom de Dieu le Tres Misericordieux, le Tout Misericordieux

rلاDis : "Je cherche protection aupres du Seigne.،

Laحأاح3poل!)لا fente : designe la fenteour ) * germination et du

.(95-96.cf. ! WI)!ا"!لاvenue de

,3.et contre le mal del' obscurite quand elle s' etend

,L' obscuritt. Litter. :1' obscurcissant

,le mal de celles qui soufflent sur les nceuds4حكأ. et con

Celles qui soufflent... des sorcieres disent les exegetes qui nouaienl

des Buds magiques sur lesquels elles soufflaient pour y attacher un

."30

"..envie5)أ. et contre le mal de 1' envieux quand

فىروسأحملىترجمة

isateههل،!*اكء

,Au nom de Dieu, le Clement, le Misericordieux

:3!!لا!!ا « Je recherche protection du Maitre de1ح!!ة. Prophet

.naissante

quiح3"!حَ proviendrait de tout ce qu' Il a2اص. contre le

.qui surgirait del' obscurite qui ! tend son voile"ملا،le3*ح. con

4. contre les malefices de celles qui soufflent sur les fils entrelac6s

le lux 4! gag6 des regards de1' envieux lorsque celui ci5حكا. et con

.(2)<،!manifeste son envie

،11،1981ط،الرسالةمؤصة،بالفرنسيةمعانيهحالمجيدالقر،نقصحيححمداله،(عمد1)

.827-682:ص

2( Ahmed DERROUS, Le Coran, traduction commentee du sens des versets)

,Al Jadida6لقةول.مcoraniques d' apres 1' ex6gbse d' AlJalaleine, Imprimerie Al

.672:Rabat, 2003, p

2،،
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المترجمينبينالتأويلاتاختلاف

بلاش!ر

بيركحاك

سكيبمركاز

ماسون

للهاحميدو

لروسأحمد

ولَهَبَإِذَاغَاسِقٍزَشوَيمنالتَلَقيثلَرِبأغوذُذُتالفلق

me refugieحآ":contre le mal d' une I Dis

obscurite quand elle I aupres du Seigneur de I L' Aurore

4 I' Aube*ح،!'s

le!س ravage de I Dis:<< Mon refugح!con

rلاهla nuit I soit en le Seigneur du I Le Point du J1هن' heure

s'6paissit I point du jour

Contre le malheur deDis: Je cherche un

r3لا de Dieu L' Aube du Joخ*"**la nuit tesnebreuse asile

ur14955،*عكا!4لاهرnouح)احquand
surprend

de I Dis :< je cherche ] a!م(con !e le

l' obscurite lorsqu' elle I protection du seigneur I L' Aurore

4ا!!لألا* deَح4"ح's

et contre le mal de I Dis: "Je cherche

1' obscurite quand elle I protection aupres du I La Fente

s' etend I Seigneur

contre:،".،!س le mal qui Prophete ! Dis
surgirait de

reح4!سحآ4ح"آ5(حح"!*.م!علألا!**ة33**"ح
1itre،لا! de1آ' obscurite qui etend I du Ma

son voile I naissante

"الفلق"كلمةفجاءت،السورةاسمترجمةفياختلافاَهناكأننلاحظ

أوالنهار،وبدايةالليلنهايةأوالسحر،أوالفجر،مطلعأوالفجر،بمعنى

اختلفتفقدالْفَلَقِ(بِرَثأعُوذُْلُق!الأولىللأيةوبالنسبةالفجر.ولادة

أغتَصِمُبمعنىالكريمالقرآنفيجاءتالتي"أعُوذُ"كلمةحولالتأويلات

بالنسبةوأما.الربمنحمايةوأبحثألتجئمعنىعنتختلفوالتيوأستجير

حولالترجمةفياختلافاَفنجد!َبَقَوإِذَاغَاسِقِزَش)وَمِنْالثانيةللأية

والشقاء،التعاسةأو،والأذىالضرربيندرجاتهاختلفتالذيالثرطبيعة

والدمار.الخرابأو

3،"
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النصترجمةفيكبيراَجهداَبذلواالفرنسيينالمستشرقينأنإلىنخلص

بهدفليسالإسلاميةالدراساتمنكبيرِعددِترجمةإلىبالإضافةالقرآني

القرآنوتعاليم،الإسلاميةالعقيدةمعرفةفيرغبةلهمانماالإسلامإلىالدعوة

يزالولاكانالذيالقرآنسزولمعرفة،جلدتهمأبناءفضوللإشباعالكريم

فيالمسلمينقلوببينتفّلأالتيالإسلاميةالعقي!دةوصالإسلامقوةسبب

اللغةبقوة،بيركجاكجانبإلىبلاشير،ترجمةوتمتاز.العالمأنحاءكافة

تخلولانجدهاككلالقراَفيالنصإلىرجعناإذالكن.للأعاجمالمعنىوتقريب

تظلالقرآنيةالنصوصبعضلأنذلك،إلىالإشارةسبقتكمامغالطاتمن

عندبقوةحاضراَنجدهالذيالروحيالجانبلانعدامالذهنيةتصوراتهمرهينة

القراَني.النصبزجمةاهتمواالذينالإسلامعلماء

ثم

A
8

أ!!عسط+كا!8

ص!ئب!ق

114
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خفيةجنةالعربيالشعر

Un jardin secret : la Poesie arabe

Regis BLACHERE
Analecta, Institut francais

224:de Damas, 1975, p
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:!يانالفصل.2

الشحرمحبالنص
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1لحتبنيف!عوجمةتو4.،

وجوهمنفيهيصحلماالنثر،ترجمةمنأوسعوتأويلهالشعرترجمةتظل

أمرالقديمالعربيالنصوترجمة.وشفافيتهالشعرروحبهاتمتازالتيالتأويل

ولغتها،وتاريخها،زمنها،باختلافمختلفةنصوصبلاشيرحسبفهي،صعب

تجانسعدمالقديمةوالنثريةالشعريةالنصوصفي"يدهشنا:يقولورواتها،

الث!فهيةالروايةيلازمماالتقريرهذاإلىأضفنالهعاذامقطوعاتها،بعضأسلوب

التدوين،فيالسقيمةالعراقعلماءوطريقة،الرواةكباروتدخل،الشكوكمن

فيمختلفةعناصربتواجد،النصوصهذهفي،التسليمعلىمجبرينأنفسناوجدنا

والشعريةالبلاغيةبالصورالغنيةالمتنبيأبياتبعضوسنورد.(")"والزمنالمنشأ

خلالمنمعناهابناءله!اعادةالتخيليسياقهامعبلاشيرتفاعَلكيفلنلاحظ

إعادةولحظةالمتنبيعندوالإبداعالكشفلحظةعنللتعبيرالتأويلعملية

عماالآخرلغةوفيجديدمنلناستكشفوالتيبلاشيرريجيسعندالإبداع

وتخييلية.جماليةطاقةمنالنصوصهذهتحمله

-Bienولit,مل!مي3ح4empourpreنsoleiلم AimeeJ l' astre de la nءلمآvis enد!

,levant porte par un rameau}lexible

يَتَأَؤدُبِهِغُصنٌمُتَأَوِّداَىَجُّدلاِرَمَقفيِسمّشلاَنْرَقنرَايْتُ

du Desert, que m' empechent3،ءلمest une 'Adite, uneءأثيَيلءMaBien]
،oindre des perils mortels, des combatsزdere

تُوقَدُِبْرَحوَنارُالنُفوسُِبْلَسدُويهَامِنْبَدَوِيةٌةَيِوَدع

Des solitudes. des cavaliers. des sabres et des lances. des menaces et des

.imprecations

وَتَهَذدُوَتَوَعدلِباَوَذَوٌلِصاَنَمَولِهاَوَصَوٌلِجاَوَهَو

.od998,?:196-197دمق،الفكر،دارالكيلاق،إبراهيمترجمة،العريلأدباتاريخ،ريْسالبريجيس(،)
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,esoupiraلملمe ، et e،كاdonc l' affl4،ول:Elle a dit, voyant mon teint blafard

.[menteولe repondis : C' est celle qui soupire [qui me toز،e

ُدفَنَتُمنافَأجَبْتهَاوَتَنَهَّدَتبِهِمَنْاصْفِرَارِيرَاتِوَقَذقَالَت

er53كهول teint l' argent, la honteavaitfaitpaملءeيهملهيAlors elle s' enfuit et, co

.nvisageءleur sur sيءma

ُدَج!نَصئاُنيَجقلاَغَبَصكَمَايفْوَلبَيَاضَهَاالحْيَاءَُغَبَصْدَقَوفَمَضَتْ

لم،

ُلْصَولَنَاِرْجَهكُلِّيِففَبَيْنَهُمَاييلْقُمقَشْعَيالعَيْنَِداَهُسَّنَأَك

,Que mon c ! ur soft la rancon de Celle dont Vintage est venue vers moi

.3!alors que dormaient ceux qui n'aiment pasء3ي!*!،dans les

ُعَجُهَنوئِلجلاوالدَياجيالمنطَيْفُهَاخَاضَالتِيجَنْبَبئَنْيَببِمَا

Elle est venue [dans mon revel ; ses vetements n' etaient point parfumes

'sيهمول!كح. en degageait comme une odeur deةلمet pourtant

ُعَؤَضَتَيأزدانِهَامِنْوَكالمِسْكِثَوْبَهَاالطيبَُرَماخمازائراَاتتْ

...a Brands pasلمء!!!Elle s' est assise a peine, puffs s' en est

تُزضِعَُلْبَقاَهِّرَدعَنِْةَمِطاَفكالجطىتُوسِعُاتثَنَتْحتىجَلَسَتْفَمَا

Maلم9ء7ء،، douleur de la voir partir, a chasse alors le sommeil qui

amenee et mon c ! ur souffrant s' est brisk

المُفجِعُالفُؤادُوَانتَاعَالتؤمِمِنَبِهَاأتىاَم!ايِماَظْعإفَشَرَّدَ

Pas"،"ع" un eclaire ne luit, pas un oiseau ne chante sans que je

retourneءَعكهأ30 le crur plein de

شَيقُفُؤادٌوَلِيانْثَنَيْتُإلأَطَائرٌَمئَرَتاوٌْقْرَبَحَال!ا

eولisَع25"َع me sلىorsوللم.ai aime'هلهازrولjoولa'ولsqولزblame les amantsد9ءة

de!كم//. voir mourir ceux qui n'aiment pa

يَغشَقُلاَمَنُْتوُمَيكَيفَفَعَجِنتُُهتْقُذىَّتَحالعِشْقَِلْهأُتْلَذَعَو

المتنبي:يقول

Ma gloire indique aux_fls de Khindif que tout heros est yemenite

يَمانِكَريمِكُلَّانعلىخِنْدِفِبَنيُّلُدَيومَجْدي

.48:arabe About- Tayyib al- Motanabbi, pح(ئصهR6gis Blachere, Un(1)
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suis celui qui perceر!.Je suis 1'amant de la Melee et de la GEnerosite

du sabre et de la lance

الطِعانِابنُأناالضرابابنُأناال!خاءِابنُأنااللِقاءِابنُأنا

Je suis le fils des Deserts et de la Poesie, qui franchit a cheval les lieux

.inaccessibles

الرِعانِابنُأناالسُروجِابنُأناالقَوافيابنُأناالفَيَافيابنُأنا

Long est mon baudrier ; haute est ma tente ; longue est ma lance ; long

est.)،لمء، mon

السِنانِطويلُالقَناةِطويلُالعِمادِطويلُالنّجادِطويلُ

المتنبي:يقول

Nous preparons sabres et lances, cependant la Mort nous aneantit sans

coup،ي3ة30

ِلاَتِقبلاُنوُنملا!لَقْتلُناوالعَوالِيَةتِفَرشَملاُّدِعُن

la vie, dans le passe ? Pourtant nul moyen de 1' eteindreثهمةء!Qui n'a

(eternellement]

ِلاَصولاإلىسَبيلَلاولكنْاميِدَقاينّدلايَغشَقِلنمْنَمَو

Et, en cette vie, la part de jouissance de celui que to aimes n'a pas plus

2'.de realite qu' en songe la possession de ce que to vols

ِلِايخنِممَخَامِكَفينَصِيبُكَحبيبِمِنْحياتِكَفينصِيبُك

المتنبي:يقول

Chacun enterre son prochain. Les derniers venus foulent la cendre de

leurs!كم3). predecesseurs

الأواليهَامِعلىانُرِخاوأوتمشيَاضْعَببَعْضُنَايُدَفِّنُ

المتنبي:يقول

egalesالل!لكهب a sesاكه",A quoi sert la vue a l' homme qui observe le monde
،sont lumiere et tenebres

A
والظلمُالأنوارُعِندهُْتَوَتْساإذاِهِرِظاَنبالدنياأخيائتِفَاعُوَمَا

.54-53:4* p(1))"ة

(2)أكاا149:4.0.

149:4. p(3)*أ

"2ء
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Tous ceux que reunit cette assemblee savent qui je suis ; le plus grand

.cetteterreء*،ء،homme qui

ُمَدَقبهتسْعَىمَنْخيرُبأننينَجلِسُنَاضئمئِمنالجفعُسَيَغلَمُ

Je suis1' homme dontl' aveugle considere le savoir et dont le verbe est

,percu par le sourd

ُمَمَصبهِمَنْكلماقيْتَعَمْساوأدبيإلىالأعمَىَرَظَنيذَلاأنا

,e viens d' ecrireزJe dors a poings ،! rmes, insoucieux des merveilles que

.tandis que tout le monde a cause d' elles, veille et se querelle

مئِصَتخيَوجَزاهَاالجفقُُرَه!َيَوشَوَارِدِهاعَنْينوُفُجَءْلِمأنامُ

rكرrailleur a laisses dans leur erreur jusqu'au joإ!لى!ء"Que de sots mon
ناهزكللد1ع3"ء.

ُمَفَوفَزَاسَةدَيُهْشآحتىيِكِحَضجَفلِهِفيمَذهُوَجاهلٍ

Quandلمionهكءىم!،...م،/. to vois luire les crocs du lion, ne crois pas que le

ُمِسَتنَيالليثَأنننُظَتفلاَبَارزَةَالفيثِنُيوبَرأيختَإذا

!لقول:

Les cavaliers, la nuit, le desert me connaissent, ainsi que les coups de

.sabre ou de lance, les_feuillets ecrits et le calame

ُمَلَقلاووالقزطَاسُُحفُزلاوُفيّسلاوتَغرِفُنِيوالبَيْداءُوالئيلُالجيلُ

Les chevaux, la nuit, le desert me connaissent ainsi que le combat, les

coups!ل21. de sabre, le parchemin et le calame

ُمَلَقلاووالقِرطاسُوالرنحُوالَسيفُتعرفنيوالبيداءُوالليلالجيلُ

compagnon!كeوللم4ءلهر des betes sauvages, si2ي!Dans les solitudes, j'ai

./،sables et monts s' emerveillaien

والأكمُُروُقلامِميتَعخبَحتىَادِرَفْنُمالوخشَالفَلواتِفيُتنِحَص

(،)*أ165:400.

.825:2( Ibid, p)

.166:3( Ibid, p)

،2"
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المتنبي:يقول

Qui prend le lion [au lieu d' un] faucon pour chasser, le lion fait de lui

.sa proie

اد!َصَتفيماُماَغْرِمضلاُهَدَّيَصَتُهَزابِدْيَّصللالضرْغَامَِلَعجمْنَمو

Lorsque to honores l' homme noble, to en fait to chose. Lorsque to

,is un rebelleء،to en"7،إhonores l'homme

تمَرداَميِئللاَتْمَرْكأَتْنأهم!انُْهَتْكَلَمالكَريمََتْمَرْكأَتْنأإذا

sabre, nuit a la gloire, comme placer le!لهروليieلمPlacer la generosite au
esabreعل10 au lieu de la generosit

الئدىيِنْوَمفيالسّيْفِيْنَوَكرِضُمبالعُلىالسّيْفِمَوْضِعِفيالندىوَوَضْعُ

أيضا:ويقول

passent pres de vous blesses, fuyant, tandis que votre visage3هد!"Les

3brilleم2). et que votre bouche souri

ُمِسابَكُرْغَثَووَضاحٌوَوَنجهُكَهَزِيمَةىَمْلَكالأبْطَالُبِكَممرُ

كذلك:المتنبيويقول

,ffranchiءكلم!**ءJamais de 1' homme libre et ode race] pure, 1' esclave

,ne sera 1' egal

مَوْلُودُالحُزِباَيِثفي3نهُؤَلبِأخِصَالِحٍّرُحللَيسَالعَبْدُ

N' achete donc pas un esclave sans, avec lui, un baton : les noirs sont

.racevile

مَنَاكِيدُلأنجام!العَبِيدَإنُّهَعَماَصَعلاوإلاّالعَبْدَِرَتْشَتال

Je ne pensais pas devoir vivre jusqu' en un temps oil je serais la proie

devraischanterز!d'un chien que

ُدوُمخَموَفوَعَبْدفِيهِبييُ!همِيءُِنَمَزإلىأحْيَايِنُبَسْحْاتْنكما

disparus, seulء،ء*!les hommes dignes de nom4!ولinaispointكاn' imaءلى

1'Homme a la Peau blanche demeurerau

ُدوُجؤَمالبَيضاءِأيمِثلَوأنَّفُقِدُواقدَساَنلاَّنأتَوَهمْتُولاَ

.186:1( Ibid, p)

186:4" p(2))6أ
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'dولrageم"/. emirs sansco،5"َءpercee serait7!كا!،et que le "!!3! a la

ُديِداَعَّرلاالعَضَارِيطُذيتُطِيعُهُهَرَفْشِمالمَثقوبََدوْسألاذاوَأنّ

المتنبي:الطيبأبويقول

Les sites de la Valee, parfum entre les sites, sont comme le printemps

daps!ىفء*"!ع. le cycle de

الزَمانِمِنَالرَبيعِبِمَنْزِلَةِقاَغَمْلافيطيباَالشِعْبِيفاَغَم

invitaientولعلىع si bien nos cavaliers et nos chevaux [a s'arreter/ q،كهلم

craignais - bien qu' ils_Fussent vaillants - de les voir me desobeir

الحِرانِمنكَرُمْنَن)وخَشيتُحتىوالجيْلَفُرْسَانَنَاْتَبَط

Nous allions dans le matin. Les frondaisons secouaient sur le crinieres

,corailولءeينييco3هكه!ءdes coursiers des gouttes de

الجمانَِلْثِمأعْرافِهاعلىفيهاُناَصْغَألاتَنْفُضُغَدَوْنا

et, tandis que je marchais, elles me cachaient le soled, laissani

seulementع(2). percer une lumiere tamise

كفانيبماصايِضلامِنََنْئجوعنيالحزَحَجَبْنَوقدفَسِرْتُ

أهمها:الملاحظاتمنمجموعةنسجلالمتنبيلشعربلاشيرلترجمةبقراءتنا

الحضاريةوبالخلفيةالعربيةاللغةفيبلاشيرضلوعالترجمةأثبتت-

نكادلاوالقيميةوالانفعاليةالثقافيةالخلفياتترجمةأنإلا.العريللمجتمع

لصعوبةللنصالأصليةاللغةرهشِةبقيتفقد،الأبياتبعضفيإلانلمسها

فييهيمنالمتنبيشعرأننعرفونحن.الشعريةوالعبارةلييْختلامقوماتترجمة

المتنبيأنيرىفهو،الصعوبةهذهبلاشيرأدركوقد.العربيةالبلاغةمصنفات

،(alliteration)والجناس،(antithese)التضاداستعمالفيبالغةبفنيةيمتاز

.(anacoluthe()3)البلاغيوالفصل((inversion)والقلب

(،)*أ215:4،0.

.244:2( Ibid, p)

(3))"أ4.":4250
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فبدت،الفرنسيةاللغةفيروحاَلهانجدلاوالاستعاراتالكناياتبعضى-

،الكرموصفةوالعماد،والنجاد،والبيداء،،والسيف،والليل،كالخيل،إنشائية

المترجم،النصفيمعناهاتفقدتكاداستعارات.العربيةالفتاةوحياء،والبطولة

القصيدةروحهوالذي-الرؤيويومضمونهاالشعريةبيئتهافيتختلفلأنها

محتفظةبدتذلككلرغمولكنهاالفرن!ي.المجتمعئقافةعن-العربية

العالمية.الإنسانيةالتجربةإلىبهانفذتالتيالشعريةبجماليتها

عنالشريَالنصَّأبعدَالنّثريةإلىوالنزوح،التفعيليالوزنعلىالتمزد-

أكثرالشعرفيالتصرفلأنشعرياَ،مقبولاَيبدوهذاكانلهمانبنيته

تعبيرِّدحعلىالشعريةوالخصائصوالقافيةالإيقاعيحتملهلماالنثرفيمنهجوازاً

جانبفيبلاشيرئسقِطلمالزجمةفيالتصرفأنإلا.(*)خلوصيصفاء

الآخر.لغةفيالمتنبيشعرعبقريةعنأبانتترجمتهلأن(الحَرْفِية)ٍّ

الأوروبيالشعرفيكبيرةمكانةالمتنبيلشعربلاشيرترجمةاحتلت-

بُعدهافي،تبقىللمشبيالشعرينّوَكملاعمقإلىتصللموإنفترجمته.والعالمي

الآخربلغةالعالميةروحنثريتهامنبالرغمتمتلك،والفنيوالجماليالإنساني

.القارئوجدانبهالتقتحم

للكتابمقدقهفييقولالذيديناهإمالرجونهوخلوعي،عفاءيرىكما،الرأيهذاأنصارأشهرومن

فيعحت)نالتيالأمانة-الأمانةفيالمغالاةالمرترجمةفيالفاضحالخطأ"من:فرجيلانيادةمنالثاني

إخفاقهالىذلكوأدىشلزمغيرضئاأرادفيهأرادهافمنالئعرفيتصحفلاالدينيةوالمسانلالعلميةالحقانق

شفافةالثعرروحدانشعر،إلىشعربلأخرىإلىلغةنرجمةعلمقصرةمهمتهليستإذ،غرضهتحقيقفي

النقلاأثاءجديدةروحاإليهتئفاف!ذاوضاعتبخرأخرىإلىلغةقالبمنسببتهماإذاإنكبحيثرقيقة

.(39-38:ص،للكتابالعامةالمصريةالهة،الزجمةفن،خلوصيءافص).ءاعولاصوىمنلديكيبق

فيالحرفيةجانبيأخذونكانواعرالابعومعظمعئرالادسالقرنفيالإنجليزالمترجمينأنويلاحظ

فحرردريدانجاءأنالى"اللهبولفوتهمبالرماداتحفظوندينهاميقولكافكانواالأجنيةالأشعارنقل

متاغغيرحدالىالتصرففيالاغراقبخطرينذرالجديدةبالحريةلابتهاجاوكانتبودهامنالثعريةالزجمة
التيالحدودفيوضعتدورجاءأنإلى)التصرت"لكلمةمرادفة،الترجمة،كلمةبعدفياأصجتبحيث

الثعر،فيمقالةRo*!د!!روزكومونفكتبالأصليالكاتبصفةيتخذأنالمترجمضمنهايتطيع

وطريقتهاصلوبهيحاكيثمومنومعانيهثاعرهأحاسيس!ثيءكلتييتفهمأنالمزجمفيهانصح،المزجم

المزجم،عبقريةبينصراعهيإنماالزجمةانالكاتبونسى.،الإسفافعدوشمفيرتفعحينفيرتفع

علالتغطيةبله،استطاعإنفوقهفيرقفعالأصلمنخيرهوبمادائ!ياقأنالأولعلىوانالئاعر،وعبقرية

العامةالممريةالمجئةالزجمة،فنخلوعي،)صفاء(.الإلياذةترتجهفيبالغبطبوبفعلهماوهذا،عيوب

.(39-38:ص،للكتاب
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والأوروبيالعربيبالشعركبيراَعالمِاَلكونهترجعبلاشيىترجمةجودة-

العميقةمعرفتهلناترصدالقرجمةإنجازقصدرصدهاالتيوالأمكنةcalالسوعلى

المتنبي،شعربرونقالفرنسيةفوزإلىأدىما،العريالعالموجغرافيةالعربيةبعلم

تشكلوالذي،وتوهجهالشعرلتدفقحضوراَفيهايجدلاالعربيالقارئكانوإن

جماليته.منكبيراَجزءاَالعربيةاللغة

وصعوبة.الأدبيةالأجناسباقيدونالترجمةعلىعَصئاالشعريقى-

مصدراًكانتالصعوبةهذهولعل.القولمراتبأعلىكونهمننابعةترجمته

فيالشعرعلىنعثرلالكثاالشعر.لترجمةنفسهبلاشيروضعهاالتيللقواعد

إلىيتبادرماأولولعل.هِقَلأوجوهرهفيعليهانعثربلوالقواعد،المناهجأقفاص

تقريبفيمُتفوّقاًكانِّدحأيإلىهو،المتنبيلشعربلاشيرترجمةنقرأونحن،الذهن

الاستعانةدونالمعنىتقريبمنتمكناف!ذا.الأصليالنصلغةمنالترجمةلغة

القصيدةمخملهماترجمةفيماحذَإلىنجحقدالمُترجِمأنهذامعنىالأصليبالنص

خلاصته.يفهمأنالقارئوب!مكان.جماليةشعريةوصورإيحاءاتمن

1ثعربيثئهمعر1جمةلؤهنىدني2.،

الحقبةتلكفيلتطورهالأولىوالمظاهر،الحجازيبالشعربلاشيراهغ

،الحجازيبالشاعرالمحيطةالعواملفدرس،(م70،هـ527إلىم670ـه50)

عقائديا،كَكلّلمجتمعهالمكونةوالعوامل،واتجاهاته،الاجتماعيووسطه

للانتماءاتالزاجممعطياتعلىبالاعتمادأشعارهمفصنّفوسياسيا.وفكريا،

البداوةطابععلىقصائدهمفيمحافظينظلواالذينالحجازلشعراءالمختلفة

مشيراَ،حضريوسطفيعاشواالشعراءهؤلاءأنمنبالرغمللقبيلةوالتعصب

موقفهماختلافعنالحقيقةفيالناجمالشعر،منالشعراءموقفاختلافإلى

.الحجازيالوسطفرضهاالتيالاجتماعيةظروفهملاختلافتبعاَالحياةمن

بسيرة،للعيش"وسيلةعندهالشعريشكلكانالذيرئَثُكسيرةبنموذجفاستدل

.(")"الفراغلتزجية"وسيلةأولعبةعندهيمثلالذيربيعةأبيبنعمر

.805-804:ص1998دثقالفكردار،الكيلانيابراهيمترجمة،العربىالأدبناريخبلا!ثير،ريجي!(1)
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وهجائية،،مدحيةمنموسعةموضوعاتالحجازيالشعروموضوعات

الغنائيللتقليدمخلصاًالأخيرةالحقبةهذهفيالحجازيالشعرظلفقد.وغزلية

الحب،طريقفيالعقباتموضوعالغزليةالموضوعاتضمنوقد.(")البدوي

شعرمنبنماذجمستدلاَ...الوصالوموضوعات،الحجفياللقاءوموضوعات

إلىرسالةيبعثوهوالأخيرهذايقول.(2)ربيعةأبيبنعمروشعرالعرجي

به:المحيطةوالمكائدالصعوباتعلىللتغلبعشيقاتهإحدى

(اضثَلُ)ّالتجَنُّبَنِإ،ات!ْنَتوَلاْمِقاْنَأِبىَلْيَلالشرفيْتَلَسْرأْدَقَل

فَتَغْفُلُ"3(ُماَنَتأوْعَئاُبذَكُتلِوُدىتاالزَامِقاتِالعُيُونَلَعَل

un emissaire4يي!ءء8َءع,Layld, en secret.،

Ne؟ t' eloigne pas؟reولeيهمme disant : ،، De
rester dans les garages est avise

veillantولكأ notre amo2ولد. Peut- etre les espions

,s de sommeilم!seront- ils abuses ou, p
.(،!2،seront- ilssilencieux

تتأتلموالعوارضالعقبات"ولكن:بقولهالتاليينالبيتينبلاشيروئؤَوِّل

ذاتيانمصدرانبأنهمانصوصنافيالعاشقانيحجلىبل،فحسبالحاشيةمن

الصيغستارتحتالحقيقيالواقفيَمْثُلُأيضاوهنا،التفاهمسوءأوللأحزان

القطيعةوتهديد،لحظةتبودلهوىتقلباتإلىالإشاراتأكثرفما،المبتذلة

ويستدلالأخير")5(.والوداعبالصفحالمتبوعوالخصامالمتعمّدة،والصدود

ذكرعلىسنقتصر.وللعرجيربيعةاْبيبنلعمرأخرىبأبياتكذلكبلاشير

:يجْرعلايقول،التاليةالأبيات

.822:ص،المرجعنفسْ(1)

.837-822:ص،المرجعنفس(2)

.()المترجم.عنهَدُعَب:عنه(و)ناىفلانأ(فلان)نأى:تقول)لة(

.828:ص،الابقالمرجع،العربىالأدبتاريخبلاشير،ريجيى(3)

la fin du 15e siecle4لا( Regis Blachbre, Histoire de la littbrature arabe. Des origines)

.694:deJ.-C, Tome3, Librairie d' Amerique et d' Orient, Paris, 1966, p

.828:ص1998دمثمقالفكردار،الكيلاقابراهيمترجمة،العريالأدبتاريخبلاثير،ريجيس(5)
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عَذامنُكَبونُذاخصيوَلاعَلَيَّاِهِتْيَنَجيلِبقأتتِذُتباََنيِّدُعَت

؟ادْهَجيضَرَمعَلَىىلْيَلمَرَضْتهاتُريديننيلَيَالِيمُكْنَعغَيْبَتيافي

ادْلَصَارَجَححَزَةِ)ٍ(منبهأُقاصيامئَأَكىلْيَلكانَقَدْاَمتجَاهَلُ

ce qu' avant moi6ي"حيء Tu comptesa،.ل

!to as commis contre moi

.Point ne saurais compter tesfautes [ envers moil

,2.A ces nuits loin de toi passees, alade

,Layldطر، un [nouveau] tourmentة,tu-كهteraولajo

rd' huijولfeint d' ignorer ce quifut, et [ aujo3.لأ!يا

endure de ce fait [ m' ecraseJ'زce que
commeهء3ء،لمة4ولء!لا une dure pierre d'un champ

فيها:يقولربيعةأبمابنلعمرقصيدةبلاشيرترجموقد

فَعَلْتَافَتاتُها.:ماقَالتْ؟ا"بـمحاكَالذيما:فَقُلْتُبُكَاءِ،يِف

انْتَاَكِلَذاخْترْتَ:ينتَأَرْذِإوَقَالَتْضرَاراَرَأْسَهَاوَلَوَتْ

اَتفِلَمَواَنَلصَووَتَناسَيتَيرْيَغِةَذوَملاِبآثَرَتْحِينَ

-estلمeكرrerور؟ cequitefaitp'د.66قيء

Et.هر sa suivante de dire : ! Ce que to as fait

,Et}lechissant la tete, improbatrice

celaإدmon Aimee d' ajouter en me voyant : ،، Tu as choi

re d' amour une autre que moi3،ي.quand to as pref

etإروآ...ر.م2) que to affichas oubli et lassitude

النابغة:شعرترجمةفيبلاشيرويقول

,mesلههمJe ne vois parmi les ho!

e n' excepteزآe (eلمbثيeك!nul potentat qui lui res

(personne, parmi les peuples

Salomonء،،: quand Allah lui!يهمغثيpas

,esهم!Leve- toi, +، les hom

سوداء.حجارةعلىتشتملالتيالأرض:الحرة(*)

1( Regis BlachBre, Histoire de la litterature arabe. Des origines a la fin du 15e si6cle)

.694:deJ.-C, Tome 3, Librairie d' Amerique et d' Orient, Paris, 1966, p

.695:2( Ibid, p)
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!et erarte- les de 1' erreur

onstruireءلdeءعآ"ْ!كleur aiد!Soumes les djinns, car
.(iورPalmyre, avec des dalles et des colonnes

أحدِمنالأقواممناحاشيولايُشبههالناسفيأحداًأرىولا

الفَنَدِعنفاخذذهاالبريةفيمُقلهالإلهُقالإذْسليمانَإلا

والعمدِحافُضلابتَذمُريَبْنونَلَهئمأذِنتُقدإنيالجن!ش!َخَو

موهبة،عنمِنتالقديمالعربىالشعرروائعبترجمةبلاشيراهتمامإن

فيوالموهبةالذوقومسألةالعربيالشعريللتراثرفيعوعشقِ،وذوق

ومميزاته.التأويلعناصرأهنمخاصةبصفةالشعروترجمةالأدبيةالترجمة

،والمصنوعالمطبوعالكلامبينفاصلاَالذوقمسألةخلدونابنجعلوقد

حصولومعناهاالبيانبفنونالمعتنونيتداولهاالذوفلفظةأن"اعلم:يقول

ظهرتمحافافيتَخَسرواستقرتإذاد!المَلَكَاتن!ف.،للسانالبلاغةعَلَكَةِ

اذ!ف"،بقولهالمَلَكَةهذهخلدونابنويُعَزف."ةفِبِجوطبيعةكأنها

فيالملكةلهحصلت،العربكلامبمخالطة(المتكلم)يقصدُهُتَماقماتصلت

فيهينحويكادلاحتىالزكيبأمرعليهوسهُل،الوجهذلكعلىالكلامنَطمِ

المنحىذلكعلىجارِغيرتركيباَسمع!ان،للعربالتيالبلاغةمنحىغيى

حصولمناستفادبماإلافكروبغيربلفكر،بأدنىسمْعُهُعنهونَبَاُهَّجَم

بينالتمييزفيحاكماَالذوقهذاخلدونابنيجعلأنغروولا.(2)"الملكةهذه

.المصنوعوالكلامالمطبوعالكلام

.76،:1( Ibid, 1980, p)

أيامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبركتابمنالأولالجزء،خلدونابنمقدمة،خلدونابنالرحمانعد(2)

.(تاريخبدون)562:صالفكر،راروالبربر،والعجمالعرب

!2"
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1ة1لحر".3.فهمعر

اختلفتوقد.المرأةبشعراهتمامهالعربيللأدببلاشيردراسةفيلاحظنا

.(*)الأنوثيوالأدبالنسائيالأدببينالشعرلهذاالنقادتسميات

عنوانتحتالشعريةالنصوصبعضعَمجشيخولويسأنبلاشيروذكر

أسماؤهنالواردةالشواعرُدَدعبلغإذ،"العربشواعرمراثيفيالأدب!رياض

وقد.مغموراتبلاشيرنظرفيوأغلبهنتقريباَشاعرةسبعينالأولالمجلدفي

القرنفيمزدهراًكانالذيالرثاءغرضفيبتفننهنّالشاعراتبعضاشتهرت

الدواوينبعضبقاءعلىالمحافظةمنذلكعلىأدلولا،الميلاديالسادس

الغرض!هذافيأبدعْناللواقيالشاعراتبعضأسماءذكروقد.الشعرية

و"جنوبمقطوعاتِ،بثلاثاشتهرتالتيالتّميمي"لقيطبنتسوُنَتخَد!

و"الدعجاء،الشعريةالمختاراتكتبفيواردةقصائدثلاثلهانجد4الهذيلية

روايةوفيأباها،بهارثتطويلةبقصيدةاشتهرتالباهليةلماسلمةبنوهببنت

زوجهارثتالعبد،بنطرفةأختوهي"ر،اببنت"الخرنقأخاها،أخرى

لقبوهوو"الخنساء،،.قصيرةمقطوعةمنعشرةاثنتاأيضاَولها،عديدةبقصائد

.(*8)عمرولمابنت"تماضرواسمها،الئملميةالخنساءبهاشتهرت

الئقافةلكتهابترجمتهمقدمةفييقولالأنوثيوالأدبالنانيالأدببينديبأبوكمالمتزوتد(*)

امرأةتكتهالذيفالأدب:أمرينبينأميزوالكتابةالأدبالى"بالإشارةسيد:لإدواردوالأعبريالية

منيغعقاثديمحددموقفعنيعبرالذيالأدبأما.النائيالأدبأوالمرأةكتابة،ببساطةأسئه

ف!تيفيه،وموقعهاللعالمورؤياهابالأنثىخاصةساتبأنهصاحتهدق!عتأوصاحبهيققدا!بالتعلق

للكلمةمعادلأالأنوثيةوعن،الأنوثبةالحركاتوعن،الأنوثيالنقدعنأتحدثوهكذاأنوثيأأدباَأسميه

أفضلليسلكنهسابقا،استخدمتهقدوكنت،معقولفهو8اأئويالقولأفا.(feminism"الأنجليزية

رجليكتبهتدالأنثويالنقدأنهوالتمييزهذايعنيهوماأحيانأ.وغفلةسهوأاشخدمهوقد،الممكنات

كالترجمة،والأمرلاليةالثقافةسعيد،)إدواردتحديداَ.أنثىإنتاجمنفهوالنائيالأدبأما،امرأةلا

(20:53ه4،لثةالثالطبعةا،بيوت،لآدابادار،ديبأبر

الئُلميهللخناءوكان.العربيةالجزيرةثبأواسطمنشواعرأربععلىأطلقالحقعةفياللقبهذاأنإلا(ة!8)

علىووفودهاو،صخر،،،"معاويةلأخويهارثاؤهاالخناءعنيروىماوأشهر.،،عَنرةاصمهاشاعرةبنت

فيبهمدفعتالذينالأربعةلأولادهاورثاؤها،عكاظسوقوحضورها،واللامالصلاةعليهالرسول

،1998،دمقالفكر،دار،الكيلاني)براهيمترجمة،العريالأدبتاريخبلاثير،)ريجيى.القادميةمعركة

.(.322-320:ص

9ء"
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لهانسبتوقد،المؤرخيننظرفيالنادبةالربيةالشاعرةتُج!دوالخنساء

الثقةعدمعلىيشهدالموجودةالمخطوطاتفطالواقعالتباينأنإلا،عديدةمراثي

حسبالشعريةوالمقطوعاتالقطعمئاتالخنساءإلىنسبتفقدإليها.نُسبفيما

معاويةفيهارثتالتيالقصائدوخاصة،اليسوعي"شيخولماالأبطبعةفيوردما

تَوبةالفصالشاعرمعبعلاقتهااشتهرتالتيالأخْيَلية"ليلى"وأخويها.وصخر

فيالمنيةعاجلتهأنبعدقبرهعلىماتتحتىعشقتهالذيالخفاحيالحُمَيّربن

.()الغزواتإحدى

.النسويبالنقدأيضاَاهتمبل،فحسبالنسائيبالأدببلاشيريهتمولم

يحتلنأصبحنالنساءأنإلىأشارالحجازيالشاعرتكوينعنحديثهسياقففي

يُ!اثلاناستطاععَرهككُثئرشاعراَانلدرجةوالمدينةمكةفيمرموقةَمكانةَ

كنَالأموياتوالأميرات،وجمالنم!ُحبتمتازالتيفيرَّظلاعَزَهخادمشخصية

ربيعةأبيبنعمرالغزلشاعرأما.الحجنرصةمنتهزينبهنَّللتشببيستدعينه

وأالزوجغيرةأوالأصةأوالقبيلةتهديدمخافةبهنيتشببفيمنحذراَكانفَقد

باسمالمرأةإلىمشيراَيقول،المجتمعفيالمرأةبهاتتمتعالتيالرفيعةالمكانة

مستعار.

عمر:قال

الزوَادِفُ)"(ُتاَيِداَغلاِكاَقَسعَتكِهوىرْيَغِبُهْنَعِّينْكَملاَةَنئاأثيبي

يمثلكانفقد،المثقفةللمرأةكنموذجالحسينبنتسكينةالباحثوذكر

هذهوفي.الأحيانبعضفيبينهموتحكمأشعارهمفينشدونالشعراءأمامها

طلحةبنتوعائشةالثرياأمثالأخرياتنساءظهرت،الأدبيةالنوادي

أصبحتبلبجمالها،يُفْتتَنكائناَالمرأةتعدفلم،المسترجلاتالنساءبمظهر

عنوتَنِمتقليديةمَراثِوهيقيلةأنهاالاالمراثيبعضإيهانبتوقد.الجنديالنابِغَةهَجتأنهاوُيروى(+)

لابن8)الأغانيوكابقيةلابنوالثعراء8الشعر8كتابإلىبلاشيراشارهذاوفي-صادقةغيرعاطفة

تاريخبلاثير،)ريجيصوالفخر.الحخاجكمدحعديدةمنامباتوفيالهجاء،فيقصائدأيضأولهاالأثير-

:320-1998322،دثقالفكر،دارالكيلانكا،إبراهيمترجمة،العربيالأدب ?o.).

.808:ص،المرجعنض(1)
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بهأدىولوالعواطفعنالتعبيرالشاعرعندفحلوثقافتها،وجودهاتفرض

عالممعصلتهتوطيدبعدالقبليةوالعصبيةالمعاركبدلةّقّرلاتكلفإلىهذا

والغناء.الموسيقى

اهتقواالذينالمستهمثرقينأهممنبلاشيربأننقولأنيمكنوهكذا

أولىكما.المرأةإنتاجمنيكونالذيالشعرأي(الشاعرة)المرأةالمرأةبشعر

أجودأنويبدو.الرجلإنتاجمنكانولوحتىالمرأةفيقيلالذيللشعرعنايته

فيوجودهانرضتالتيبالمرأةأشادكماالرثاء.شعرهوبلاشيرعخدالمرأةشعر

وثقافياَ.شعرياَالعربيالمجتمع

ثم

p
،

+لأ+%عا!++دم!لأس!

!حتب!ق
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الظلث:الفصل.4

النثريالنص

يب!ُار!"صفصا،

*ا،ط"كا،سصىيامخياا!د!يا!منألثرأ

.60-j"I

833
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فيالنقاداختلفوقدالشعر،طبيعةعنتختلفالنثرطبيعةأنشكلا

كوهنجونفصلفقدالآخر.علىمنهماكلوترجيحوالنثررع!ثلاتعريف

(JeanCohen)فيمنهالشعرفيالمعنىاختلافأساسعلىوالنثرالشعربين

يرىالنثر.وطبيعةالشعرطبيعةبينالمتعددالتصنيفهذاأساسوعلىالنثر)"(.

كلفخصالشعر،وترجمةالنثرترجمةبينفاصلةهوةهناكأنبلاشيرريجيس

بترجمةالفرنسيونشُغِفوقد.والتأويلللترجمةوقواعدبضوابطمنهماواحد

لغتهم.إلىالنثريةالفنونأنواعومختلفالعامةالأدبيةالكتب

1لحفمهبذ1!هل.2

.Pماسنومعبالتعاونبلاشيرنشر Masnouَمقاماتمنوافراَقسطا

"ففيسيميائية.دراسةةالمقامة"مصطلحدرسكما(*)1957سنةالهمذاني

IScheidius"الألمائالباحثانوجدعشر،الثامنالقرنمنالأولالنصف

"مقامة"للفظةمقابلعنيبحثوهو"consessus"كونسيسوسلفظةإلىتوصل

مقاماتعليهاأطلققدrHerbelot"هربيلوطكانذلكوقبل(2)"العربيةفي

Lieux)جماعية comuns).)سالهصي"دوأنحينفيSilvestre De Sacy)وجد

فقد.متداولةاللفظةوبقيت،"Seanceةوهو"مقامة"لكلمةمقابلاًبدوره

دائمايعطيلاالمعتىهذاأنإلا،عليهالمتعارفالأدبيالجنسلتعيينوظفت

.""مقامةلكلمةالحقيقيالمقابل

البعة،الرباط،والثقافةللفنزاويةمن!ئوراتالثعري،والتحديثالمورالثعرالخملثي،حورية(،)

.67-19:عى،2006،لأولىا

للجاحظ8والتد!لرالزبغ"رسالةبيلالركا.1870صنةالحريريمقامات!7حةدفيكلروقبله(*)

العرببة.القيةالآثارمنذلكغيرا!لى،ودنةكيلة8كابديرزنمبورغونثر."ابخلاء،كابذلكوقبل

magama, Analecta, Institut2مقامة( Regis BlachBre, Etude sdmantique sur le nom)

.61:frangais de Damas, 1975, p
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حركةمفهومتوضحالتي(qwm)ومقأصلمنصثتقةمقامةكلمةإن

نقطةلك!ثيالقرآنأنويرى(...)فِعللإنجازأوالتنقلبغيةالوقوف

إلاالقراَقالنصيتضمنولاتشغلنا.التيالسيميائيةللدراسةممتازةبداية

(")الكريمالقرآنفيمتعددةمراتتكررتكلمةوهي(...)"مقام"موضوع

بوضوحتعنيكانتفقد)براهيممقاميعنياناللذينالمسلكينفباستثناء

j)مكاناسم (nom de lieuإلىونجدبلاشير.عندالدلالاتمتعددمكانهو

بعضوفي(يونس)سورةإقامةصيغةعلى"!مقامكلمةالمعنىهذاجانب

وهكذا،.الحسابيوممنبالخوتيوحيسياقفيأو"قيام"،تعنيالأحيان

للتفسيربالخسبةمحدد.غيرومعئقيمةلها"مقام"كلمةنجدحالةكلففي

)أي""موقفعلىكذلكمقامكلمةوتدل،لقيامموازيَامصدرَاتعنيالقديم

.(2)(الحسابيومالنّهأمامالموقف

كلمةأنإلىبلاشيريتوصل!مقامة،لكلمةمعمقدلاليتحليلوبعد

Assembleeحاs)الأعيانمجلسبالتأكيدتعني،!مقامات de notab)استدلوقد

مقامةلفظبينفيهفرقالذيجندلبنسلمةقصيدةمنبمقطعذلكعلى

ي!لازهيربنكعبشعرمنكلفيمقامدلالةوتتغير،(4conseilحtribu)وأندية

situation)مأساويةحالةتعني tragique)شعرهمنبنموذجذلكعلىمستدلا

:يقولسعاد"،"بانتقصيدتهمنمقتبس

الفيلُيَسمعُلؤماوأسمعُىَرأبهيقومُلوْمقاماَأقومُلقذ

je vois, j' entends de tels faits que, s' il seز،(Je suis en une position (q&m
trouvait en cette position, ou entendait pareils traits, 1' elephant [ serait saisi

.[d'horreur

)ء!اخ*(،"قتالحومةةبمعنىجريرشعرفي"مقامة"كلمةونجد

الأخبار""عيونفيقتيبةفابنو"مقام""مقامات"لفظبينفرقوهناك

.62-61:4, p(!1أكا)

.63:2( Ibid, p)
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بأنالقولويمكن،"والملوكالخلفاءعندالزهاد!مقاماتبفصلاَعنْونَ

جاءتوقد.الكلامسياقخلالمنبوضوحيتجلىو"مقامة،"مقام"معنى

c)وعظ""خطبةبمعنى"!مقامةكلمةكذلك (Harangue pieuseخطبةوهي

ولهاالعباسيأوالأمويالخليفةمجلسحضرةفيالخطيبيرتجلها

كما،قرونلعدةالمعنىبهذامتداولةالكلمةهذهوبقيت.مميزةخصائص

كانماأنعلى.الغزاليأمثالالصوفيالاتجاه،علماءخطبفيوظفت

وخطبة(magim)"مقام"كلمةبينالربطهوالتاسعالقرنفيمهيمنا

.(Haranguepieuse)(،)وعظ

هوالهمذافيأنإلى"مقامة"لكلمةالسيميائيتحليلهفيبلاشيرويخلص

معإيقاعذاتمقفاةنثريةحكايةعلىليدل"دامقامةكلمةاستعملالذيالوحيد

بغيةوعظ""خطبةالغالبفييوظفانمتشردةوشخصيةحكواتيإخراج

الكلمةكانتكمنلمسوبهذا.السذجالمستمعينأوالأغنياءمنالسخرية

اللفظيحملهاالتيالخفيةالقيمكلعنلتعبرملائمةغير{seance))الفرنسية

حيرةفتنتابنابالمقصود،تفيلانجدهابديلةكلمةإيجادحاولناومتى.الربي

.(2)كلذعنوثتراجع،كبيرة

اهتمامالشعبيةوالطرائفوالحكايةلثُملاجانبإلىالمقامةواستأثرت

بالإضافة،المتلقينعندلههامتاعِإئارةِمنتثيرهلماالفرنسيينالمستشرقين

للمقامةبلاشيرترجمةمننموذجوهذا.أدبيرونقِمنبهتمتازماإلى

الغيلانية.

:""4"ةة)،(67-63.

(2)*ة4،":67.
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الغيلانيةالمقامة

La Seance de GHAILAN ou La rencontre

des Poetes DHOU- R-ROMMA et FARAZDAQ

:Issa ibn Hicham nous a racont6 ce qui suit`

Jorjan, dans un de nos lieux de reunion, nous etionsلاvant5لاustrاNo"

IBN BADR FAZARI, le plus،،ولح!,devisant, ayant aupres de nous, ce jour-la

s par sa science mnemonique et sa connaissance desاك!ووremarquable des Ara

.traditions orales

parler de celui qui se detourne deلأLa conversationnousayantame *n

arte par dedain, nous enعson adversaire, par longaminite, et de celui qui s' en

rappeler le dedainلأet BAITH, et"!أ!ه,citerCLATANلأarrivames

."،qu' avaient eu pour eux deux, JARIR et FADAQ
BADR, ce que j' ai vu de mesحأ،7*!كهـJe vais vous raconter, dit)،

.que je vous relate ne vient pas d' un autre que moiححpropres yeux, et

Alors!س que je cheminais dans le pays de Tamim, montant une chamell"

de race et conduisant une monture de main, voici que soudain m' apparut un

ma rencontre etلأume. )) mrcha4"عhomme sur un chameaugiscouvet

7! la voixأ!س)!س(,terلاse he"93لا que nos co ps auraientآ"lorsque nous fumes si

:disant

Queإ le salut soit sur toi-

Queإ soient sur toi le salut, ]a mis6ricorde de Dieu et sa enediction-

Quel est le cavalier lancant d' une voix sonore les salutations de

'I!ل Islam

Je!!حه". suis GHAYLAN IBN-

dont noble est l' illustration. dont celebre est laلاا،4س!*ل!"هBienvenu-

!noblesse du sang, dont les vers volent en tout lieu

toلأQue 1' honneur soitatacheإoule dans1' aisanceع'Que to vie s-

!compagnie!ل Qui es- tu

.Je suis `Irma Ibn Badr Fazari-

Que Dieu to conserve en vie ! Quel excellent ami, que bon-

("!compagnon to vas fare
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،ُثذَحَتَناَنلنُجتمَعِيِفبِجُرْجَانَ،ُنْحَناَنْيَبقَالَ:ِماَشِهئنُعِيسَىحَدَثَنْي

بِنَا!َفْفأف،الفَزَارِفيُبَذيىننُعِصْمَةَُوُهَو،َةياَوِرَوَاظْفِحالعَرَبُِلُجَرِذِئَمْوَيوَمَعَنَا

ختِقَاراَ(اِهِمضَخْنَعَضَرغمَنْأوغرَضَعَنْخَضمِهِحِفئما،ذكرِمَنْأإِلَىالكَلاَمُ

ثما،ِقَدْزَرَفلاَوجَريرِاختِقَارِمِنْكَانَوَمَا،َثِيَبلاَوانعَندِئالضَلتَانَاَنْرَكذحَتَى

أسِيرُاًنابَينَماغَنري،عَنْاحَدِّثُكُمْوَلاَعَيني،شَاهَدَتهُبِمَاسَاحَدِمجُم:عِضمَةَُلاَقَف

،ِماَغللاِدْعَجِقَرؤأعَلىَرَاكِ!ثليَعنجَنِيبَةَ،وَقانِداَ،َةبَيِجَنمُزمَخِلاَتَمصمِبِلادِيِف

َكيَلَعو:ُتفُقَفعَلَيكَ،بِالئلامُصَوْتَهَُعَفَربِالشبَحِالشَبَحُصَكَّإِذاى!َحفَحَاذَانِي

؟ِمَال!نهلِإلابِتحئةالمُحَئىالكَلاَمِالجهيرُالزَاكِبُمَنِوَبَرَكاتُهُ،اللهوَرَخمَةُال!لامُ

ال!ائِرُنَسَبُهُ،ىييِهشلاُهبَسَحميِرَكلاِبَابَحزَمفَقُلتُ:عُقْبَةَ،غَيلاَنَُئن2ُنافَقَالَ:

بَدرِئنُعِضمةُ:قُفتُاتتَ؟ْنَمَفنَاِديَكَ،َزَعَو،َكيِداَوَبُحَر:َلاَقَف،ُهُقِطْنَم

.ُقيِفزلاوُبحاَصلاَو،ُقيِدضلاَمْعِناللهُحَيأكَ:قَالَ،يِراَزَفلا

الحلوانيةللمقامةبلاشير،ترجمةمنآخرنموذجاَالملحقفيوسنورد

للهمذاق:

خلاصة

الشعرمنمزيجهيالتيالنصيةوبنيتها،ال!رديةبقدرتهاالمقامةتُشكل

ماانإلاتصنيفها،فيالخوضىمحاولةمنالباحثينيمنعلمرائعاَأدبياَنوعاَوالنثر

التعدددائرةفيمُندرجةالمقامة"أنهووتعقيدهالأمرهذاصعوبةفييزيد

المقامةفنَضيَة.(2)"ذاتهالآنفيوللنثرللشعرإطار!المقامةأنكما.(")"والمزيج

وغرضها،ولونها،شكلها،حيثمنالمعاعر،النقدفيالأسئلةمنالعديدأثارت

الفتاحعبدتناولهامواضيعوهي.العربيةالثقافةفيالحكايةطا!نأداخلوموقعها

تناولتالتيالدراساتأهممنوهو."الثقافيةوالأنساق"السردكتابهفيكيليطو

المعاصر.النقدفيالموضوعهذا

للر،توبقالدارالثرقاوي،الكبيرجدترجمةائقايخة،والأناقالرد:المقاماتكييطو،القاحعبد(1)

.6.ص،1993،،الطبعة

.73.عى،المرجعنفى(2)
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الدارسيننكُمتلممعطياتوالخيالوالمعة،،الدهشةمنالمقامةتثيرهماإن

يميزالذيمالكنوالنثر)"(.الشعرخاضيةعلىلتَوفُرها،المقامةجنستحديدمن

تخرجلاالحلوانيةالمقامةلنموذجبلاشيرلترجمةقراءتنا)نالآخر؟لغةفيالمقامة

كلمعلكن،الفرنسيةاللغةجمالمعاييريحملسلساَ،حكائياَخطاباَكونهاعن

منرع!ثلاخاصيةمنبهامتازتوما،العربيةاللغةفيالمعهودةاهتُين!فأفقدهاذلك

التيوالكناياتبالاستعاراتالغنيةالبلاغيةوالصور،والإيقاع،الوزنحيث

ترجمتها.تستععي

علىساعدتبلاشيرعندالمقامةترجمةأنهوبالذكرجديرهووما

إقبالاًلقيَأنبعدالنصتداولفيسبباَكانتكماالأدبى،القونبهذاالتغريف

تسميتهيمكنماعلىيُحيلناوهذا.العربوغيرالعربالقرّاءطرفمنكبيراَ

عنبعيدة،اليوميالتداوللغةمنقريبةالنصلغةتجعلالتي"!المقامةبتهذيب

المعاصر.النقدفيباحثأيلهايتطرقلمعلميةمسألةوهي،لغويتعقيدِكل

:ىف!نث1ب\ذ.2.2

بدراسةبلاشيراهتموقد.العربيةالثقافةفيكبيرةمكانةالأمثاللأدب

والفكرية.،والإنسانية،الحضاريةلقيمتهانظراَوتأويلها،العربأمثالوترجمة

ومعتقداته.وعاداتهالعربيالمجتمعففممنأكثربلاشيرتنّكمالتيالصورةفهي

والاجتماعية.التاريخيةوبأحداثهاالجغرافيةبمناطقهاربطهاوقد

ىف!أل1فيظد.،.2.2

الأفضليةعنقصدغيرعنأو"قصدعنيتساءلأنيمكنالقارئإن

.(2)"هجومنأكثرعلىاستقراؤهيمكننصأمامللأمثولةيعطيهاالتي

،"الجاهليالعصرفيالعربأمثالأدبدراسةفي"مساهمةبعنواقلهمقالوفي

(Cotbuion !I' etude de ]a litt6rature proverbale des araes * 1' epoque archaique)

الأدبيمنحأن!مكانهبزالماالأمثالأدببأنالتسليميمكنأنهإلىأشار

العثورفييكمنالإشكالانإلا،الأدبلهذاالمكونةالعناصرمنعدداَالعربي

.126.ص،السابقالمرجع،الخمليئيحورية(،)

.107:ص،1،1974ط،بيوت،اللبناقالكتابدار،صادةرضاترجمة،القر1نبلاثير،ريجى(2)
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العصرفيالمسلمونالعلماءتركهمابينمنالجاهليالطابعذاتالعناصرهذهعلى

هذهمحتوىودراسةأصلعنالبحثمشكلذلكبعديأتيثم.الوسيط

"رَبِعلا"و"مَكِحلا"بالمسلمونالعلماءيعزفهالقرآنفي(aal)"و"المثل(")الأمثال

لابينماالحِكَم،منعددعلىيحتويالقرآنأنويبدوالكفار.لتذكيرتُصاغالتي

سياقفيوردقدالمثلبأنالقولويصعب،الأمثالمنقليلعددعلىإلايحتوي

.(*)الإنسانيةبالقيمللتذكيرالنص

في،(م685سنة)المتوفىشَزيَبنديِبع""الناقلأنبلاشير،حسبويبدو،

لبثتماالتيبعفالأمثالشفاهياغَفبمنأولهو،بدمشقالأمويالخليفةعهد

livre)"الأمثال"كتابفيدُؤنتأن des proveres).منذالكتابهذافُقِدوقد

يتَضلالضفُملاإلىالقديمةالعربلأمثالالمتونرةالمجموعةوتعود.العاشرالقرن

)المتوفىسلمةبنللمفضلالفاخر""كتابذلكبعدجاءثم،(م786سنة)المتوفى

ثم،الأصلالفارلهصيالأصفهاقحمزةمجموعةثم(الميلاديالتاسعالقرنأواخرفي

"الأمثال"مجمعمعجمذلكوبعد(م،005سنة)المتوفىالعسكريمعجم

الأدباء،أنبلاشيرذكروقد.(ّ*)(م،،24سنة)المتوفىعلالأالفارصيللميداني

،(م822سنةىفوتملا)ءاؤفلاكلاحقةمرحلةفيبرزواالذين،منهمالنحاةوخاصة

ال!قيطوابن،(م815سنة)المصوفىعبيدةوأبي،(م828سنة)المتوفىعمعيوالأ

جاءواممنوكثير،(م837سنة)المتوفىالقاسمدْيَبُعوابن،(م860سنة)المتوفى

.(*ٍ)(2)الأمثالهذهاونَّوَدبعدهم

'lلا btude de la litterature proverbale des rbsلاs BlachBre, Conibuion(1)*،!ف

.189-190:ue archatque, Analecta, Institut franrais de Damas, Damas, 1975, p!ب!"(

اهَلزغتَضَقَنكاييمجونوا،ولاَ:النحلسورةمن92الآياتفيتعالىالله191jiصهاشفيجاء(8)

'qu(رُقِدغَبمنْ elle avaitح!Ne soyez pas parjures, comme celle qui red6faisait)

(.apres [ rand] eineالآيةتفير،الطبري)انظرمثلااعتبارهيمكنالخ"،كالتيالنعبير.م،)!ر

حكمة.انهبرواالتقليدينالعلماءبعضأنإلا(تلاهاوم11!ر،1،1:ص،)6

الهاث!.1310شةالقاهرةوفي،1290سنةطهرانوفي،1184بولاقفيصدرفقدبروكلمانوحسب("*)

.،94:ص

,etude de la Iitt6rature proverbale des raes')لاRegis Blachbre, Conribution(2)

.191-192:4.ppأ*

1838منذوأصدرالأمثالبهذهاقمFآe"*8)فرتا!الألمانيات!ئرقأنالىبلاضيرأمثاروقد(*"")

.189صفحةهاث!مثلا.3321يناهزماجمعمنتمكنإذحولها،درامات1848وحتى
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.هفهو؟1لأهئلالي2.2.2

الأحيانغالبفيأنهغير،الحكمةمعنىتأخذمانادراَ"مَثَل"كلمةإن

محمدمثلأسطوريةأوتاريخيةشخصيةأوحكيمإلىمنسوبةحكمةعلىيطبق

وأمأثوراقولاإمامَثَلكلمةتعنيأيضأالأحيانمنكثيروفي.ولقمانوعلي

:(1)مثل،حكمة

mata"أنفهحتى"مات hataanfi- hi

it)ني est mo + de mo + naturelle

hum'3(ّ)"رأسأكلة!هم akalatu ra

itsمح!،) sont une poign،)

bi-rigli-ha!"معلقةبرجلهاشاةلاكل mu' allaqدا؟ة4*ةkull!مم

.()"sendueلاtoute brebis est par sa pattes"

التأويل:اختلافاتإلىليشيرالأمثالمنمجموعةبلاشيرويورد

*"(*"6!ف*"*43*6عقربمن"أعتى

plusْ!43كاة«)،)اسم(عقربمنعطاءاأكثر grand donateur que،،

plus)،..()حشرةعقربمنإذاءاأكثر nocif que scopion،)

)عجباَ("عجبتر)رجباَ(،رجب"عشأو

,ragaba(n))كهة، tra ،*!!6* (n

"vis [le mois de] ragab, to verras merveilles

,I'6tude de la litt6rature proverbale des arabes1لا( R6gis Blachbre, Conribution)

.196-195:4*p6ة"

-?,3"العبارةأنيرىسلمةبنالمففل(*) ills sont mangeurs dune feteيُثبعهمبحيثقيل،هوهم

leurح،ش!،".البهائممنواحدرأم! nombre est celui de gens que peut rassasier une seule

1915197ليدن،صتوريطبعةالفاخر،،سلمةابن)المفضل،4!عَكا4*أا : ? o).

,49re, Contribution al'etude de la litterature proverbale des arabes2!)*ح( Regis)
198:Ibid, p
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شيخأعئاد،ابنالحارثكان:التاليالسياقفيجاءالمثلهذاإنويقال

فلمالجديد،زوجهاوأحبت.تزوجتأنتلبثلم،الشابةزوجتهفارقولمابدوياَ،

شِع":بدورهعليهفرذَله،زوجتهبحبالحارثإخبارمنالأخيرهذايتوان

رجبثم،رجبشهر"عشكالتاليلهايورديبّضلاالمفضلأنإلا"ابَجَعترابَجَر

.(")"حبيبتكحبمنسيبقىماترىوسوف،وآخريناَخر،

.هـشرص!1لأفثلالى3.2.2

:(2)لثمبينها،فيمامتقاربةتكونقدالأمثالوبعض

is*!!ةاtaraتَرَ"لَمْاَمتَرَْشِع" ts`

،(vis, to verras ce que to Was point vu

أو

ورجب"جمادىبينالعجبكل"العجب

4* wa- ragab!لا+*al-` agabu kullu1-،4!*6 bayna

*4إ،) et ragab!لما**[merveilledes merveilles, entre [le mois de

بالمثلتعويضهعنيتساءل،للإنسانبالحبالقائلالمثلضعفوأمام

منالفترةهاتهفيتكونالتيالعمرةباحتفالاتالقائلأورجبِةَمْرُحبالقائل

.(3)الصيفبدايةيحدد،الإسلامقبل،رجبشهروكان-السنة

أو

min؟*3فَلْحَس!منأظْمَأُ!ل Falإن6!م"ال*

،،as؟plus avide que Fal

قدالمقصودةالشخصيةأن،الجاحظباستشهادفريتاكعنبلاشيرونقل

ويمكن.الغنيمةاقتسامأثناءبنهمهمعروفاَكانالذيالشيبانقبيلةشيئتكون

:أوإفلاسفكرةيعنيالذي"سل"فبمصدراسمهتقريب

.205:4, p(1أكاأ)

(2)*أ205:4،0.

.1169:ص،3،جالإسلاميةالموسوعة،!اح55"ح3بلينير(3)
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!8"*"ال*ن!kalbatihawalحَوْمَل"كَفبَةِنِم"أجْوَعُ

"awmalل!plus affame que la chienne de

كلبتهاتُطعمتكنلم"حومل"تسمىبدويةلامرأةيعرضالمثلوهذا

ذيلها)"(.أكلإلىالمطافبهاانتهىالتي

بالأمثالشبيهةبلاشيرحسبالجاهليةللحقبةالمميزةالعربيةفالأمثال

التي(traits)السماتمنبمجموعةوتتميزالفرن!ي،المجتمعفيالمتداولة

لغالبيةمميزةسمةالإيجازأنكما،(2)والاستمراريةالانتشارلهاضمنت

مثلا::الأمثالط)3(

-8al*؟اث*"غشوم"الحرب hrbu

,[lesinens*ولخ,la guerre est injuste » [car elle frappe tout le onde

منهم(الأبرياءى!حالجميعتضرلأنها،عادلةغيرالحرب-)

Kullu،!مم!*"ل!!ل!16تامَتْبوع،عونْمَملُك"

.،،chose] interdite, [ chose] desiree]

فيه(مرغوبممنوعكل):بلاشيرتأويلحسبأي

نأويوضح.(4)الجاهليةللأمثالمميزةسمةالمقفىوالنثرالسجعواستعمال

الحكمةفيالمذكورةالحالةبينقياسياتقارباسامعهوعندقائلهعنديثير،مَثَلكل

.(5""القولهذاأثارهالذيالحدثأووالحالة

:(6)التاليالنمطعلىأمثالتهمناالتيالحقبةفييوجدهلندريولا

بدُخانِهِ"يؤْذِكَبِ!ضَزَاررَكَبوثيحُزقْلمإنْ:كالقَينءوُّسلاالجْالِس"مَثَلُ

,etude de )* littdrature proverbale des arabes, Ibid')1لا( Regis BlachBre, Conibution)

.(p: 211 (note de bas de page

.211:4, p(2))"أ

(3)*أ4"212:5.

.212:"،4( Ibid)

(5)*أ214:4.0.

.214:4, p(6)أكاا
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,i ka-l- gayni : in lam yuharriq tawba-ka bi 3arrari-hiتاmatalu 1- galisi as-s

.4i-ka bi-dubani-لالأ،ih

pasح)تلأ،كاimage du mauvais compagnon est celle du forgeron : s' il ne']

'tلام*َحح،) incommode par saةأ,ton vetement de ses etincelles

ثيابكيُحرقلمإذا:الحدادصورةهيالسوءصديقصورةأنأي

بدخانه.يؤذيكبشراراته،

طويلةكونهاعنناتجةربماالقلةوهذهقليلةالجنسهذامنوالأمثال

كونأو،شعبيمثلمنهأكثرشخصيإنتاجكونهاأو-انتشارهايصعب-

القرآنية،الحكمببعضالحالةهذهبلاشيرشبهوقد.الحكمةتُقاربهيئتها

نَاراَ(اسْتَؤقَدَاتَذِيكَمَثَلِ!مَثَلُهُمْ.17اَيةالبقرةسورةفيتعالىاللهقولمثل

.(leur representation est comme la representation de celui qui alluma un feu)

أهميةعنانطباعاَتعطينابلاشيرريجيسعندالأمثالدراسةاننستخلص

الدراسةبهذهالعنايةأنونظن،الاستشراقيةالدراساتفيالأمثالأدب

،الطقوسومعرفةالعربيةالمجتمعاتأغوارلسبرالمستشرقينوسيلةكانت

خصائصمنللأمثالماعلىزيادةالفكر،عنالتعبيروالتقاليد،وكيفية

المستشرقونسبقوقدوانتشارها.وتداولها،نُطقها،وسهولةللمعئ،ك!صابضها

معرفةأساسالأمثالفكانت.العربيالعالمفيالشعبيةللأمثالجمعهمفيالعربَ

وأ،السياسيةأو،الاجتماعيةبالدراساتالأمرتعلقسواءودراستها،الشعوب

نأهوالمستشرقينباقيعنبلاشيرريجيسيُميزوما.الثقافية،أوالنفسية

والاهتمامالجاهليالعصرمنذالأمثالتطوردراسةعلىمبنيمخليله

وبمقاربتهاوبتعريفها،وبسياقاتها،،العربيةوغيىالعربيةالثقافةفيبأعلامه

المثل.ضعفأوقوةرصدمع
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محلات1طوسوو\ططجم.3.2

المعاجم-أ

باهتماماستأثرتالتيالقضاياأهممن(ّ)العربيةالمعجميةقضايالعل

نرنسياَ،عربياَ،ثلاثياَ:جعلهالذيلمعجمهتصوراَيضعجعلهممابلاشير

سنةتأليفهتمالأولالجزء،جزءينمنالمعجمهذاويتكونإنجليزيأ.

معبتعاونوذلك،،970سنةفيإلايكتملفلمالثائالجزءأما،1967

Moustapha)شويميمصطفى Chouemi)دينيزووكلود(c (Claude Denizeau

لمالعملهذاأنإلا.CRSبباريسالعلميللبحثالوطنيالمركزب!شراف

شارلوهوتلامذتهأحدإلىالمشروعهذاأُسنِدبلاشيروفاةفبعد.يكتمل

Charlesبيلا Pellatبلاشيرريجيسأنالمعجممقدمةفيوردوقد.إتمامهبغية

يقتضيهاالتيالضروريةالمعطياتبتجميع،أولىمرحلةفيبدؤواوضركاءه،

.النوعهذامنمعجمتأليف

التيللمعاجممتميزةمرتبةخصصتللتأليفالأوليةللموادجردهوفي

ذكرهايصعبوالتيالميلاديالعاشرالقرنمنذالمسلمونالعربعلماءأصدرها

ومعجم،(م393سنة)المتوفىدنَرُدابنداجَمْهَرَة"فمعجملكثرتها.نظراَبأكملها

)المتوفىالجوهريلا"صِحَاحومعجم،(م980سنة)المتوفىالأزهري""تَهذيب

1006007سنة ji،)،معجمفيأخرىمعاجممعالمعاجمهذهأدمجتحيث

أهممنالأضرهذاوكان(م،3،،سنه)المسوفىمنظورلابن"العرب!لسان

تأليفعلمفيالجوهريةالعناصرأحدأنهكماعليها،دِمُتعاالتيالمصادر

ولموتوفيسنة،5لمدةفيعملالروصييخثكمعجمفهناكالعربيةالمُعجيةبقضاياالمسثرقوناهتم(*)

المقارنالأدبىاللغويفيئرومعجم،وفلسطينولبنانسوريا،فياللهجاتدراساتوشتكل،يكمله

المفهرصوالمعجم)هيوز(،الإسلامومعجمالفرني،لهوبلرالعامالممجموفاك،القديمةالاميةباللغات

المعاجمهذهرأسعلىويأتيومنشج،وننكب!ثرافالمثرقينمنمجموعةوضعهالذيالحديثلألفاظ

وترجمت،ذلكبعدوانتثرت1938وr1913بينماالفزةفيظهرتالتيالإسلاميةالمعارفدائرةكلها

)محمدالإسلايةالدراماتمجالفيوخاصةلباخينمهمامرجعاوأصبحتمتعددةطبعاتفيوطهرت

قيبة(.راق،ووسانلهأهدافهالاصئراق،الزيادياللهفتح
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الفَنرُوزَبَادِيبقاموسالمجمعةالمعطياتهذهتُممتثم.(")العربيةالقواميس

،(م،79،سنة)المتوفىللزَبادِي"العروسو"تاج،(م،4،4سنة)المتوفى

منظورابنمنهأخذوالذي(م،066سنة)المتوفىةسِيدَلابنو"المُخَضَص"

المحيط،اأمعجميالاعصباربعينيؤخذولم،العربللسانتأليفهفي"المُخكَملما

سوىتعتبرلاالمعاجمهذهلأن(؟artouni)للشرتونيالمواردلماو"عقربللبستاني

.(2)الوسطىللقرونالقواميستأليفعلملموادترتيب

المعاجمملحقعليهامجتويالميالمعطياتإضافةتمتالثانيةالمرحلةوفي

.Th)نولديكتعليقاتوكذا،(*.Dozy)لدوزيالعربية Noldeke)الجامعة

المؤلفينبعضونصوصالقراَنيةالنصوصوخاصةالذكر،السالفةللمعطيات

،والبخاريوالبلاذوري،،المقفعابنِأمثالمنمختلفةأزمنةيمثلونلغةكعلماء

.(3)وآخرينخلدونوابنِ،والمسعودي،والطبري،قتيبةوابن،والجاحظ

آلياتجذرحسببالتصنيفودينيزووالشويميبلاشيرمنكلاحتفظ

وتطورجذر،كلداخلالاشتقاقعلاقةيوضحالذيالوحيدهولكونهالمعجمية

.(4)الاشتقاقعلموتشابه،الدلالةعلم

المتماثلةالجذورفيتقسيماتإدخالبلاشير،حسب،الضروريمنوكان

notions)الأوليةالمفاهيمبينتمييزيةعلاقةلهاقامة،الصوت de base)فيماالمرتبطة

notion)نْذُألاالسمعيالمفهومفرق("؟*)"نذِإ!جذرفيفمثلابينها؟ d' audition)

notion)نْذِإلاومفهوم de eission).

بقسما!تفاءأوالجذورمجموعفيالموجودالتصورالاعتباربعينالأخذمع

ومنه(race)،رَثأ"هو("؟r)"إثر،لجذربالنسبةالرئيسفالتصوروهكذافقط،منه

,nglais49-ولre, M. Chouemi et C. DBnizeau, Dictionnaire Ara e- Francais1!)*ح( Regis)

G.P. Maisonneuve et rose, Paris, Tome ) (1967) et Tome 1، (1970), Avertissemenl

ه:7).

.2(Ibid, p: VI)

.4.p : VII(2))"أ

.4, p : VII(3))6أ

.4(]bid, p : IX)

،4ء
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و!شُهرة")حح*حلالا*أ(،و"تأثير"،(7!س3،أ!!5)"!بقيةأمثالثانويةمفاهيمتنفصل

'd)"عظيمحدثأوقصةو!نقل)!،،"ه،5*(، un haut3!أع)،fait transmission d' un)(').

التالية:المراحلفيالإحالةطرقأهمولخصت

.القرآنفيسابقاموجودةاللفظةكانتإذاعاتوضيح.،

بكلمةالأمرتعلقسواءالمستعملةالعربيةالمعاجمعلىبخاصةالإحالة.2

منه.التحققيصعبغامفرربمفهومأونادرة

إلىبالإحالةوذلك،(...)استثنائيةبصفةالنادرةالصيغقيمة،ملاحظة.3

والصفحة.الجزء

اللغةلجوهرالمكونةالكلماتمنالهائلةالكمية،مرجعبدونإحصاء،.4

.(2)وكتابة،وخروج،وأكل،ونخل،وفرسويد،،شمسمثل

الثلاثيةأوالثنائيةاللغويةالمعاجمبوضعالفرنسيونالمستشرقوناهتملقد

تراكيبمنالفهمعلىاستعمىماوتُرجمانوالباحثينالمتعلميندليللأنها

بيلاوشارلبروفنسالليفينجدبلاشيرلريجيسالمعاصرينومن.وعبارات

نرنسية.عربيةمعاجمأصدراالذين

!تسو1طو-ب

مقالفيوردإذ،العربعندالموسوعيةبأدبكذلكبلاشيرريجيساهتم

الرابعالقرنمنوسوريابمصرالموسوعيةالأشكالحولارتساماتهفيهسجلله

Quelquesكح!عشرالخامسالقرنأواخرى!حالميلاديعشر reflexions sur les for

le،!طdلا"لهص3ْ!)!س. * la5فىأ"!*e duشisme en Egypte et en Sم!de1'Encyclop

قدرتهعلىالإسلاميالعربيالعالَمبرهنالميلاديوالعاشرالتاسمعالقرنينوخلال

وعلميةأدبيةثقافةمنيتمثلهبما،وفكرهالإنسانبتنميةيُعمىماربطعلى

معانقرضتببغداد،ظهرتالتي،الأوليةالموسوعيةهذهأنإلا.بالموسوعية

العربيةالحضارةقطبتحولالميلاديع!ثرالثاقالقرنمنوابتداء؟اضمحلالها

(1)ةكا!4،،:،*.

)2!يهـ: Ibid، p)
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هذامنتمكنتوالتيالإمبراطوريةعاصمةأصبحتالتيالقاهرةإلىوالثقافة

الجغرافيةالمواقعأصلحول""ياقوتمعجمظهروهكذا.الساحقالمجيدالإرث

c)للعالَم (Toponymieالعرقيةالأسماءبأعلاممختمى"الضَفعاني"ومعجم

(c (onomastiqueصدرتكما؟وآخرون"يبَهَّذلا!دومعجم"الضَفَدي"،ومعجم

الشرقفيالرنيسةالمدنعلىمركزة(monographiesbiographiqعلاs)تعريفيةدراسات

ومثل(anhologies)أدبيةومقتطفات،البغداديللخطيببغداد""تاريخمثلالأدنى

العلماءبلاشير،حسب،الضخمةالمؤلفاتهذهمكنَتوقد.للثعالبي"رفَذلايَتيمَةلى

وضعتأنهاكما.للعملالضروريةالاَلياتمنوالموظفينوالكتابوالمفسرين

.(")والدراساتبالتحاليلالقيامخلالهامنأمكنالتيالمواد

الحقبةفي،الموسوعيةتعريف!يمكن:للموسوعيةتعريفهفيبلاشيريقول

rapport)تمييزيةبعلاقة،المعنية de differenciation)(2)"الفكريالنشاطمع.

:موسوعاتثلاثبالذكربلاشيرخصوقد

خمسةإلىق!مهاوقد.(ّ)للنويري"الأدبفنونفيالعربنهاية!لموسوعة.،

إلىثم(sctions)أجزاءإلىقسمهنرعوكل،(ٍ)يسميهكما(faun)!فن"أوفروع

طبعةوصلتوقدكبيراَ،انتشاراًالموسوعةهذهعرفت.(chapire)بابأوفصل

حولمعلومال!تضمنتمجلداَ.عشرثمانيةإلىباشازكيأحمدبدأهاالتيالقاهرة

كانالأدبأنإلا.والتاريخوالشعر،والرهْد،،والحديث،والدين،والخلق،العالَم

.(3)المسلمينلجمهورخُضصَتوكأنهاالموسوعةهذهعلىطاغيا

1( R6gis Blachere, Quelques reflexions sur les formes de I' Encyclopddisme en)

,fin du XVIme siecle, Analctaلا*اdu XIVeme siecle3حشEgypte et en

.521-522:Damas,1975, p

(2)ةكاأ523:0،4.

!نةبالقاهرةوماتام،229سنة(العالية)ممربقوصولدالوهابعبدبنأحمدالدينشهابهو(*)

مملوكاللطانمُلْك)بانمصرفيعليا)داربةمناعبعدةأيضاهويئمغلوقدموظفا،أبوهكان.م1333

(.524.ص)هامش.قلاوونبنمحمد

تقمفيالعربالأدباءيستعملهاكانالتيالكبيرةبالتقيماتبلاضيرشرحها،فنون.ج،"فنكلمة(**)
.(525:ص)هائى.الضخمةالمؤلفات

isme, Ibid, p3!م( Regis blachbre, Quelques rCflexions sur les formes de l' Encyclo)
.523-526:
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تتكون(ٍ)يرَمُعللالأمصار")8(ممالكفيالأبصار!مسالكموسوعة.2

للكونعاموصفإلىالأولالقسميتطرىَ:(ٍّ)كبيرينقسمينمنالموسوعةهذه

(cosmographie)مخلوقاَبصفتهالإنسانإلىيتطرقالثانيوالقسم،الأرضوخاصة

علىوتحتوي،التقسيمفيسابقتهاالموسوعةهذهتشبه.وفكريةاجتماعيةحياةيعيش

والأدباءالقضاةbiographies)حياةوسير،المملوكسلاطنةكتاريخمجالاتعدة

.(،والشعراء)

تمتاز،("ّ*-)للقلقشنديالإنشاء،صناعةفيالأعشى!صبحموسوعة.3

.(2)بالبلاطالخاعىالتحريرفنب!دراجغيرهاعنالموسوعةهذه

قواعد"العربيالنصوترجمةنشر"قواعدكتابهفييضعأنبلاشيريفتولم

يلىِ:كماالمعجممنبابكلمذَقُيإذ،للمعجم

.مصغرةبحروفالنصفيمنقولةهيكماالكلمة-

قوسين.بينمائلةبحروفب!يجازالمنقولةللكلمةالعربيةوالصيغة-

المائلةالحروفإلىنلجألاأنناإلا؟رومانيةبحروفالحاشيةوصلب-

.(3)الانتباهلإثارةأوالعربيةالكلماتلنقل

(*)

(**

(**

(**

.(532:صرر!اه)عَواصِم-نُدُممِضر".الأنصَارج8كلمةبلاثيرتَزعوقد

،م1349شةبهات1301سنةبدمثقازدادمجص(ابنأحمدالدين)ضهابالعمرياللهفضلابنهر(

عدةقلاوونبنمحمدمملركاللطانهدَئق.الررية-المصريةلإدارةباموظفينعائلتهأفرادوكذاأبوهكان

السلطانحُظوةتزالتولما.مهماتهيُلانمتكوينإلىدفعهالذيالىء،بالبلاطخاصةمهمةفاصب

.(532:ص)ها!.العليللناطحياتهآخركرسحيثدمثقإلىنُفي

،924سنةبالقاهرباضازكيأحمدطرفمنطبعهتمواحدجزءمنالمالكنصييهونبلاضيرحسب(*

.(533-532:صفحات)هاث!.ببارصالوطةوالمكتبةبزكيا،إسطبولمكتةبينموزعوالباقي،م

e, Quelques r6flexions sur les formes deI' Encyclopbdisme, Ibid, p1آ( Regis Blachb)

.532-536:

الفقهدرس،م1355منةبقلقشندة،المزداد(اللهعبدابن)أوعليبنأحمدالعباسأبوالدينشهابهو(**

رئيسهبتقديرحظيوقدم)388سنةالقاهرةفيالبلاطبمديريةمنصباضغلمُث،بالإسكندريةوالحديث

فنحولمقامةتاْليفه)ثرعلى،العمر!الدينشهابحفيد،العمرياللهفضلبنالدينثهابالقاضي

.(536:ص)هاش،بالقاهرةم1418سنةوتوفىالكرتير،

,49re, Quelques rCflexions sur les formes de I I' Encyclop6disme, Ibid2!)*ح( Regis)
.536-539:"

pour editions et traductions de textesافىح!!*,tس!vag3لا( Regis Blachbre et J. Sa)

.38:Belles lettres», Paris, 1953, pا!س!ك،،arabes, Soci6t6d' edition
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فهرساً،كتابكلمطلعفييقدمأنهنجدالمصادربفهرسيتعلقوفيما

المقالاتوتوثيقوالمؤلِّف،للكتاببالنسبةكاملتوثيقوتقديمللمصادر،

بالنسبةوأماالمصادر.لفهرضالطباعيبالترتيبالعنايةمعالدورياتفيالمنشورة

النصلفهمضروريةوثائقتقديممنيمَكِّنلبلاشيربالنسبةف!ضافتهاللملاحق

الاقتضاء.عند

طلات\طخطو4.2

وقدالأندل!ي،لصاعد"الأممداطبقاتكتاببلاشيرريجيسترجم-

فيكبيراجهدابذلالذي،م1993سنةمؤنسحسينالدكتورعليهوعلقحققه

كتبمنالعربيةاللغةفيألفماخيرة!منأنهللكتابتقديمهفييقول.تحقيقه

الكتابهذاأنويضيف.(")املوالتحقيقوالفهمالقراءةعلىوأعسرها،التاريخ

ريجسترجمهكما،الألمانيةإلىترجمتهمعسوترالألمانيالعالمنشرهأنسبق

الترجمتينوكلتا،م،953سنةوتحقيقهنشرهمعالفرنسيةاللغةإلىبلاشير

هذاأخذوقد.مؤنسحسينحسبوجيدتينممتازتينوالفرنسيةالألمانية

نأدونالقاهرةفيطالبأبومحمدعليبطبعهقامأنبعدعالميةصورةالكتاب

الأعلامأسماءونرةمنيتضمنهوماالنصلصعوبةونظراَ.التاريخيذكر

نأبلاشيرويرى.(2)،رشنعلىذلكبعدمنالعربعلماءمنأحدمدْقُيلم

بعضعدا،السابقةالطبعاتإلىلاالمخطوطاتإلىتستثدالمنجزةالطبعات

اصطلاحيةلعلاماتوضعههوعملهيميزومايبررها.مالهاالتيالاستثناءات

والعناية،منطقيترتيببحسبالمخطوطاتوتصنيف،النصبتحقيقتتعلق

.(3)القارئلتضليلتفادياًوالألقابالأسماءبكتابة

.5:ص،تاريخبدون،القاهرة،المعارفدار،مؤنىحينوتعليقتحقيق،الأممطبقات،الأندليصاعد(1)

.5:ص،المرجعنفس(2)

tes3لملا pour editions et traductions de te3,*98حا(Regis Blachbre et J. Sauvaget)

.31:4.pأكاا,ara es
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1قي1لجغوعح5.2

فكتب،الأدبعلمعنبمعزلبلاشيرعندالجغرافياعلميكنلم

:هفَثؤمفيالوسيطالعصرفيالعربالجغرافيينأهمعنمستفيضةدراسة

,KExtraits des principaux geographes arabes du Moyen Age.مقالاتوكتب

ونذكروحضارتها،وسكانها،تضاريسها،حيثمنالعربيةالمدنبعضتخص

.(")والقاهرة،وفاسالبيضاء،الدارمدينةالمثالسبيلعلى

قدموقد،الأدبيالنصترجمةغيربلاشيرعندالجغرافيةالنصوصترجمةإن

يلي:ماعلىتقومإذالنصوعىمنالنمطهذالترجمةقواعدوسوفاجيبلاشير

من،،7فقرةفيمبينهوكما)المكتوبةالعَربيةالقبائلأسماءلَمغَشن!ُت-

التعريفبأداةوالمسبوقة(29)صفحةالعلمأسماءبكتابةالمتعلقةبلاشيركتاب

القبلية:الجماعةجملةعلىللدلالةحصراَ(الجمعحالةفيالفرنسية

5"6!ن*،"بنوتميم Taح(

5"دلأزابنوة Azdاح

بهاقَحْلُتالأسماء،هذهإلىالمنسوبةوالصفاتالأصولعلىللدلالة-

:(-ite)النهاية

"لاtaimite"تميمي"

les"نيوزدأة adites

هلالي،Wو)*حعَلأ*3(صائبي!أو"سبئيالنسبتينعلىذلك،مع،ويحافظ

(hilalilien)الاستعمالفيالشائعتين.

وجودعدمحالفيالأخرىالشعوبأسماءفينفسهاالطريقةتستعمل-

:(2)اهليس!نرفمقابل

Les"نويراّكهلا" Hakari

unالاكrdehakkarite"هكاري"كردي

.549,541:1( Regis Blachbre, Analecta, Institut francais de Damas, Damas, 1975, pp)

,2(Regis Blachere etJ. Sauvaget, RCgles pour editions et traductions de textes arabes)

.32:،
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العربيةوالقبائلالمدنأسماءلزجمةمتعددةأسماءبلاشيرأوردوقد

.(")الكبرىالجغرافيةالوحداتأسماءفيالاستعمالفيلهاالشائعبالشكل

بطابعتمتازالتيالكتبفيالمفيد،منأنهبلاشيريرىللخرائطوبالنسبة

.(2)الحصفهمفيلأهميتهابيانيةمخطوطاتأوخرائطاستعمالجغرافيأوتاريخي

فيالجغرافيالعرببتاريخاهتمواالفرن!يقارث!تسالاعلماءأنونلاحظ

بعيداَ،القديمللعالمالجغرافيالعربيالتصورعلىللتعرُّف،معينةتاريخيةظروف

الاصطلاحيبمعناهابالجغرافيةيهتموالمأنهمإلا.استعماريةأهدافكلعن

والبيئةالجغرافيالتفكيرعلىللتعرفوسيلةَعندهمكانتبل،الحديثالعلمي

الاهتماموكانومحيطاتها.وصحرائهاوجبالهابسهولهااستهوتهمالتيالعربية

بالثقافةالاهتماممنجزءًالفرنسيينالمستشرقينعندالعربيةبالجغرافياأيضأ

كِتابأهمهانرنسيينلمستشرقينكُتبأيضاَترِشُن.وقدالعربيةوالحضارة

للعالمالبشرية!الجغرافيابعنوانبلاشيرريجيستلامذةمنوهوميكيلأندري

."الإسلامي

،ذذخا!أل!ااصمصدصصيرٌ!رأر!لأ)

ءبئكا"ُ،،
،صهـ،،

ؤأؤترمرفئج!نخمال!

جهـمر

.33-35:1(Ibid. pp)

.40:2( Ibid, p)
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اتح!ل!ا!

1ثبلانتنيريةةعه!رو1

بمط1ثعو1لأذبثب
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:الأولالفصل.8

آمحلاممنغاذ!

بلالفعيرةس!دم
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القديمالعربيالتراثتناولفيمتميزةَأدبيةَمدرسةَبلاشيرريجيسيمثل

أشرففقد.العربيوغيىالعريالعالمفيعالميإشعاعذاتوهي.وترجمةَدراسةَ

تقدمالتيالدكتوراهدرجةلنيلالعلميةالأطروحاتمنكبيرعددعلىبلاشير

بجامعةالعلميةالدرجةلنيلمختلفةجنسياتومنوعربفرنسيونطلبةبها

أساتذةبدورهمأصبحواالذينالطلابمنعددتخريجعلىفعمل.السوربون

باللغةاهتماماَالدولأكثرمنكانتفرنساوأنخصوصاَ،الطلبةمنلغيرهم

منأوطلبفمنمايوماَكانواأنهمالعلماءمنالعديدويفخرواَدابها.العربية

أشرفالذينالعربالعلماءمنأو،الاستشراقعلماءمنسواءطلبتهطلبة

العلمأخذواأوعاصروهيديهعلىدروسهمتلقوانّممأو،بحوثهمعلىبلاشير

فيوالباحثينالدارسينأكبرمناليومهموالذينتلامذتهتلامذةأوتلامذتهعلى

العربي.الزاث

مواضيعفيسواءالعلميةبلاشيربشخصيةتأثرهمهؤلاءأبداماوكثيراَ

العربيةللغةالفريدعشقهمفيأووحدودها،وتصورهاومنهجيتهاالبحث

الكبيرةومحبته،الواسعةبلاشيربثقافةبعضهمأشادوقد.العربيالتراثودراسة

يحظىجعلهمالهم،وتشجيعهبطلبتهالطيبةعلاقتهعنتحدثواكما،العربيةللغة

وأرأيِب!بداءمنهمأفيعلىيبخللمأنهطلبتهمنالعديدويذكر.وعبتهمبثقتهم

علىوانفتاحهإنسانيفمقابلالعلميةبصرامتهعُرِفوقدنصيحةِ.أوتوجيهِ

بلاشيرمدرسةمتدت.(1)الموسيقىجانبإلىللأدبومحبته،والصداقةالحياة

إشعاعالجامعيةالمؤسساتلهذهفكان.والإسلاميالعربىالعالمأقطاركلإلى

تأثرواالذينالكبارالأدباءهؤلاءمننماذجوسنقدممتميز.وفكريثقافي

شعراَالعربيةاللغةتذوقوجماليةالبلاشيريةللمدرسةالمنطقياللغويبالحِس

":5,1975,1(Regis blachbre, Analecta, Institut Francais de Damas, A. Rymond, Damas)
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لممثلهاتعريفاَسنقدم،المدرسةهذهأعلامبعضعنالحديثوقبلونثراَ.

بلاشير.ريجيسورائدها

)1900-81973.".!جس!بلائشط)لهط! )Regis BLACHE)

(Montrouge)منزوج،900سنةيونيومنالثلاثينفيبلاشيررجيسولد

القويةالمبادئتسودهعائليوسطفيوتربى،باريسالفرنسيةالعاصمةبجنوب

بمبدأوتدينالصغرىالبورجوازيةإلىعائلتهتنتمي.الدؤوبوالعمل

لدرجةالقراءةعلىفائقةقدرةلهوكانتالابتدائيةبالمدرسةالتحق.الاشتراكية

كبير.وشغفبعشقيقرأوكان،الكتابيفارقلاكانأنه

بالوظيفةأبوهفعمل،9،5سنةالمغربإلىعائلتهمعبلاشيرهاجر

سزَدُتحيث-Lyauteyليوطيبثانويةهووالتحقالبيضاء،الدارفيالعمومية

اللغاتبدراسةكبيراهتماملهكان.الثانويةدراستهلمتابعة-أيضاالعربيةاللغة

نحويةصعوباتتطرحالتياللغاتبالخصوصاهتمامهتثيروكانت،الأجنبية

العربيةباللغةالخصوصوجهعلىاهتموقد.والعربيةوالألمانية،كاللاثينية،

لاووستهنريوحسب.(")الأوروبيينطرفمنتهميشموضعكانتالتي

(HenriLaoust)بالعاميةكذلكاهغفقد(dialectalك*اككس!)يأيخصصلمأنهإلا

كفاءتهوكانتلغوياَحقاَبلاشيررجيسكان.(2)اللهجةلهذهمستقلةدراسة

.أخرىتلوسنةتزدادباللغاتالعلمية

J)الترجمةإلىبدايةتوجه،الثانويةدراستهنهايةبعد ' (Interpretariatنه

أساتذتهنصائحعندنزولاالجامعيةالدراساتنحووجهتهغيرماسرعان

بالرباطيوسفمولايبثانويةعُينلما.(HenriMasse)ماسّيهنريمنهموخاصة

(College islamique de Rabat)الإسلاميةبالدراساتللقياممُهئئانفسهوجد

.1(Ibid, p : IV- VIII)
Henri Laoust. Note sur la vie et les travaux de R. Blachere. Acadbmie des(2).ول

.4:insertions et Belles- Lettres, Institut de France, Paris, 1977, p

+5،
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(Islamologie)المغربيةالعلياالدراساتبمعهدInstitut des HautesEtudes)

(Marocainesهسبيرشى"مجلتهأصدروالذي1920سنةأُسسالذي"(Hesperis).

الآداببكليةوآدابها،العربيةاللغةفي،الجامعيةدراسفبلاشيرريجيسأنهى

علىتتلمذقدوكان،،922سنةالإجازةشهادةعلىحازحيثالجزائريةبالعاصمة

c)مارسيولياممنكليد (Wiliam Marcaisمالئيوهنري(c (Henri Masseوخاصة

-evi)بروفنسالليفيتسس!افيإ rovencal.علىحازحتىالجزائرفيوبقي.!م

»Carcopino"كركوبنوعلىكذلكبلاشيرتعرف.1924سنةاللغةفيالتبريز

Henryباسيتير!ه"دصديقاَوأصبح Basset))اللسانيةمعارفهوظفالذي

لتاريخاهتمامهبلاشيروجهحينئذالمغاربية،»Ethnographieuالإتنوكرافيالإنارة

-،92،)بالرباطيوسفمولايبثانويةاستاذاَبلاشيرعملوقد.المغربوجغرافية

الرئيسةالأطروحة:الآدابفيالدكتوراهأطروحتي1936سنةوناقش.(،929

القرنأوالهجريالرابعالقرن)منالمتنبيالطيبأبوالعربالشاعردراسةعن

الأطروحةأما،موتهبعدالعربىالشعرعلىتأثيرلهاكانوالتي(*)(الميلاديالعاشر

.(ٍ)يصه!لدنألالصاعد"الأممطبقات"لكتابترجمةفكانتالثانوية

ببارشى،الشرقيةللغاتالوطنيةبالمدرسةالأستاذيةكرسيعلىحازوقد

.(،950-1935)بهايدرّسكانالتي

Charles)بيلاشارلبمعيةدُعيَذلكوبعد Pellat)فيللمساهمة1954سنة

.L)بروفنسالليفيأسسهاالتي(Arabica)أربيكامجلةتحرير Provencalوالتي

.بروفنسالموتبعدبلاشيرترأسها

Ecoleالعلياللدراساتالتطبيقيةبالمدرسةمديراَوعمل Pratique des)

(0968-1950(Etudes Superieures.التبريزبوحدةالوقتنفسفيتكلّفأنبعد

،ا975منةالأولىطبعتهابدمقالثقافةوزارةلرت:الكيلانيإبراهيمالدكتورالعريةإلىترجمهاوقد)!ة(

.1985شةالثانيةطبتهابدثقالفكردارونشرت

وهذا.الفرنيةاللغةالىعرل!نصترجمةومن،معينلموضوععلميةدراسةمنتتكؤنالأطروحةكانت(ة!ةل)

دراصةونقدم.كذلكأطروحاتنافيأجنيأعملأنزجميتناأوروبا.فيالريةتامه!اردلادأبزالوماكان

بعينه.لموضوعكذلك
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Uniteالوسيطالعصرخلالالعربيوالأدباللغةفقهفي de Chaire de pilologie)

(et litterature arabes du moyen age(1970سنةتقاعدهحتى1950سنةمنذ).

بارشىباكاديميةالإسلاميةالدراسات"معهدمديرمنصبوشغل

(0965-1956()Institut des etudes islamiques deI' academie de Pisفي.كماعمل

الإسلامية"الدراساتتطوير"جمعيةورئاسةتأسيسعلىالفترةنفس

(Association pourI' avancement des etudes islamiques)(1956سنةمنذ).وعمل

Centreسككا)"العربيةالمعجمية"مركزمدير de lexicographie ara)للمركزالتابع

.(1962سنة)منذ(CRS)العلميللبحثالوطني

Acaddmieوالآدابالنقوشبأكاديميةعضواَبِخُتناو des Inscriptions et)

(Belles- ettresاللغةفقهفيالأستاذيةكرسيعلىوحاز.1972سنةيونيو2في

(Philologie)بالسوربونالوسيطللعصرالعربيوالأدب.

شهدكما،العربيالعالمكلفيكبيرِكعالمِبلاشيررجيس!صيتذاعقدوكان

Henri)لاووستهنريوخاصةَالعلميةبقيمتهمعاصروهله Laouste)قالالذي

لدمشقالفرنسيبالمعهدالعضويةمنمكنهالذيال!ثيء،(")"زمانهسيدَ"كان:فيه

لمنجزاته.تقديرا1972َسنة

Charles()ّ)جوليانأندري"شارلويرى ndreJulien)مجردليسبلاشيرأن

،(Montaigne)!مونتينيبربطهالقديففكره،الثقافةواسعرجلولكنه،باحث

كانوهكذا.(Stendhal)ستاندال"وخاصة(Re*)و"رينان،(Voltaire)فولتير"و

وشخصيته.بلاشيربفكرالإعجابكثيرجوليانأندري

50:1( M. Henri Laoust, Ibid، p)

الجزائرالىعرالخامةسنفيلق!ناو.()99،-،89،)الفرنيالاشثراقعلماءمنجوليانأندريشارل(*)

الياصةالحياةفيالصغرمنذوافخرط.وهرانبولايةعملالاكالررياضهادةعلىحصولهوبعد.عانتهمع

لالالفرنيةالمتعمراتتطالكانتالتياتجاوزاتوبالخصوصللاستعمارالمناهضينمنكانجث
صدر.البىلمانيةبالخزانةالعملمنمكنهمما،الفرنيالاتحادبجميةعُئنالأولىالعالميةالحربوبعدإفريقا.

عبةوقد.التاريخيةالمجلةتحريررئاسةذلكبعد1931سنة"النماليةإفريقاأتاريخعنكتابأولله

الاشتراكيبالحزبوعفوأبالجامعةأياذأكانأنهكما.الخاصمارهالخاصمحمدالمغربىاللطان

أولكانحيثالمغربيةالجامعةب!نشاءالخاصمحمدالملككقفه1956شةالمغرباشقلالوبعدالفرني.

.بالسوربونالوقتنفولفيسيدرٌوكانبالرباطالآدابلكليةعميد
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بالموسيقى،كذلكاهتمبل،فحسببالأدباهتمامهعلىبلاشيريقتصرولم

و"بيتهوفن"،(Mahler)ولأماهلر"،(Bach)"باخ"بكمانهيعزفكانفقد

(c (Beethovenالأحيانبعضىفييؤلَفوكان.

قضاهاالتيالفترةبحكمكذلكوسياسياَومثقفاَعالماَبلاشيركانوهكذا

البلاد،هذهفيالمستعمرانتهجهاالتيالسياسةفيهاناهضوالتيإفريقيا،شمالفي

،للمغربفرنسارؤيةتغييرإلىالفرنسيينمنالمغربأصدقاءجانبإلىودفع

(Mauriac)"!مورياكيزأسهاكانالتي"المغرب-"فرنسالجنةفيعضواوكان

إلا،جوليانأندريوشارلإيزار"،و"جورج،"و"ماسينيون"بلاشير"،بمساعدة

الخامسمحمدنفيفيقرارهاعننرنساثنيتستطعلمجهودهارغماللجنةأن

شعوباستقلالعنالمستميتبدفاعهحياتهفيبلاشيرامتاز359،م)"(.سنة

الاستقبالظروفيهئفكان،العربيةالثقافةنشرعلىوبتشجيعه،الشماليةإنريقيا

طلبةاستقبالومركزالإسلاميةالدراساتتطويرجمعيةمؤسسفهو:لممثليها

بفرنسا)2(.الأدنىالشرق

بلا!ثير:ومؤلفاتأبحاثأهمومن

الوسيط.العصرفيالعربالجغرافيينأهممقتطفات:1934

المتنبيالطيبأبو:الهجريالرابعالقرنفيعربيشاعر*:1935

.(،936باريس،الدولةلدكتوراهالرسمية)الأطروحة

الأندلسي.لصاعدالأممطبقاتكتاب:ترجمة*

.MلاDemombnesبمعيةالفصحىالعربيةنحو:1937 Gaudefro.

الفصحى.العربيةمقومات:،939

.القرآنإلىمدخل:1947

السور.ترتيبإعادةمحاولةحسبنقديةترجمة:القرآن:1950-1949

.MaieCeccaldiبمعيةالفصحىالعربيةتمارين:1950

:1( Regis Blachbre, Analecta, Institut Francais de Damas, Rymond, Damas, 1975, A. p)

.(*-(711

2( Encyclopedia Universalis, THESAURUS - INDEX. A - DELIBES. Encyclopedia)
,542:Paris, 2002, pلاrحاi!له,Univealis

،
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.الإسلاملمؤسسنقديةسيرةوضعمحاولة:محمدمشكلة:1952

عشرالخامسالقرنآخرإلىنشأتهمنذالعربىالأدبتاريخ:1966-1952

.الميلادي

محمد.خطواتفي:1956

العربية.منترجمة:القرآن!:1957

Pierreبمعيةترجمة.المقاماتاختيار:الهمذاق!ه Masriou.

القرآن:1966

من:كلمعأنجليزي-فرن!ي-عربيمعجم:1973-1967
DENIZEAU et M. CHOUEMIاح.).

كالتالي:فهيمقالاتهأما

الأندلسيلصاعدالأممطبقات:العربعندالعلومتاريخمصدر!:1928

الحسن.أبوالمرينيللسلطانالحرةالحياةحولتفاصيلبعض!

الإسلامي.والشرقالمتنبيالعربيالشاعر:1929

:رش!اعلاالقرنخلالإسبانيافيالشرقيةالعربيةالثقافةرائد:1930

.البغداديسعيد

للحمايةالعامةللمكتبةالعربيةللمخطوطاتمختصرجرد:1931

.J.Pبمعية(1930-1929)سنواتالفرنسية Renaud

القشتالي.الدراجابن-الأندلسيالشاعرومؤلفحياة:،933

الوسيط.العصرفيالعربالجغرافيينعندفاس!:1934

.(الإسلامموسوعة)فيالمتنبي!

الأدبما.ودورهزيدابن)آأ(الوليدالأمويالأمير:1935

.(الإسلامموسوعة)فيالطليطلي*:1936

المتنبيديوانترتيبإعادة)معالمتنبيالطيبابوفلَؤموحياة*

.(الألفيةذكراهبمناسبةالتاريخيالتسلسلعبر

المتنبي.ديوانحولتعليقعلىملاحظة*:،938

القديمة.العربيةالشعريةعلىشاملةنظرة*
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939،

945،

946،

949

1950

1951

953،

1954

955،

1956

7195

المتنبي؟ديوانعلىللعكبريتعليقيوجدهلفى

بدمشق.الأمويالقرنفيللغزلالرئيسةالمواضيع!

Asadمقدمة!ر Talasالعربعندالتدرشى.

Jeanبمعيةعربيةنصوصوترجمةنشرقواعد! SAUVAGET

القريح.ابن!

العربية.اللغةحاضرحالة!

الشرقية.للغاتالوطنيةبالمدرسةالفصحىاللغةتدريس!

في(ame)والروح(Sلاهflevital)"!نفسجوهرحولملاحظةتهة

.القرآن

حتىالثاقالقرنمنالبدويونومخبروهمالعراقيونالعلماء

.الهجريالرابعالقرن

.(،406-1342)خلدونابن!

)1901-1950سوفاجيجون! JeanSAVAGET).

الخاليالربعالجغرافيالإسمعلىملاحظة!

الفصحى.العربيةفي""الهمزة(consonne)الصامتالحرف!ه

سوريا.فيالتفاهمكأداةالفصحىالعربية!

.،مقامةةلمصطلحسميائيةدراسة

الجاهلي"العصرفيالعربأمثال!أدبدراسةفيإسهام!

."الأحنفالعباس"لديوانمقدمة!

.الأخيرةالفرصة*

فيعاماخمسون-(MacelKohen)"كوهن"مارسيلد!هـتمهيد

البحث.

.الإسلامعلم!ه

.الوداعحجةخلالمحمدخطاب!ه

الجاهلي.العصرفيعربشعراءثلاثة*

العربكا.الأدبفيالكلاسيكية*

2ء،
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1958

1959

960،

962،

963،

964،

965،

966،

1967

968،

969،

KNorbert)دمقدمة Tapiero-الجزائرية.للعربيةوجيزكتاب

خفية.جنة:العربيالشعر

المجد.لغة،الفصحىالعربية

المصطلحعلىملاحظةالعربا.العروضتاريخفيمساهمة

الأصلي.

PiereMsnouمعالعربىالعروضعلم

بنعباس:الفرنسيةالثانيةالطبعة،الإسلامموسوعةفي

الهذلي،صخروأبوالعلاء،بنورْمعوأبو،والرياحي،الأحنف

والببغاء،،والأزهري،وعنترة،كلثومبنورْمعو،والأخطل

برد.بنوبشارالخرشاني،وبدر

الرصافي.معروفحتىبغدادوفيالعراقفيالعريالشعر

Louis)ماسينيونلويس Massignon).

ومؤئفه.ميمونعيسى:الأدبيالتاريخإشكالية

هـ.228سةتوفي:منسيأدبكاتب:يبتُعلا

بغداد.فيالحاليةالأدبيةالحركةحولملاحظة

.الإسلاممؤرخفى،ول(3ة!"ه*)ماسينيون

تونسي.أدبيومؤرخشاعرالمسعوديالباجي

الجاهلي.الشعرتنقيحبصددالمطروحةوالإشكالياتالوراثيالنفوذ

العربي.الأدبفيالغزل

:الإسلامموسوعةفي

الفرزدق

لفراءا

العربي.الأدبفيحاسمةفترة

الضاد.نظريةأصل

.الأصفهاقالفرجوأبو،الأحنفبنعباس:الشاملةالموسوعةفي

وضواحيها.القاهرة

3ء،
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والبيروني،برد،بنوبشار،نواسأبو:الكبيرةالموسوعةفيكة

المقفع،وابن،الحكيموتوفيق،والفرزدق،والجاحظ،وشوقي

والمتنبي.،والمسعودي،والمعري،خلدونوابن

العربي.الأدبكفذ:1970

منسورياوفيمصرفيالموسوعيةشكلحولالأفكاربعفرركلى

عشر.الخامسالقرنآخرحتىعشرالرابعالقرن

الهمذاني.:1971

العربية.المعجميةفيوموقعهالجوهريئمة:1972

.خلدونابنموقع!

الأدنى.الثرقفيالعربيالأدب*

.وللقراَنللإنجيلموازيمقطععلىنظرات":1973

العربية.المعجميةانتشارعلىتأملاتكلأ

القرنفيالإسلاميةالعربيةوالألسنيةوالنهضةالقاهرةمؤسسة8ن!

.الهجريالرابع

والأدبي.الفنيالتعبيرفيالعالمثذ

.(")العربيالشعرتطورفيب!ثماروضع!

فيهاعاشالتيالمغربيةباليئة-وحضارياواجتماعيا،ثقافيا،-تأثروقد

ابنوهو1935سنةبفرنساالتحقأنإلىعشرالخامسةابنوهوطفولتهمنذ

المغربيبجِفبَابهيُكْفَنَبأن،وفاتهقبل،أوصىأنهدرجةإلىوالثلاثينالخامسة

حيثوبيئتهالمغرببأهلتربطهكانتالتيالروحيةالصلةعمقإلى"إشارة

واختياره،والعربيةالإسلامدراسةإلىاتجاههفيإليهماالأكبرالفضليعود

ميكيلأندريتلميذهبهابعثرسالةفيجاءكما"الحياةفيلهسبيلاالاستعراب

(AndreMiquel)(2المقداد)محمودالدكتورزميلهإلى.

,1975:صل!-أل!. pp,1ةلك3!مك،!ةل6!ةمك( Regis Blachere, Analecta, Institut Francais de D)

المعاصرالفكردارالمقداد،محمودترجمة،سوفاجيوجانبلاثيرريجيىوترجمتها،المخطوطاتتحقيققواعد(2)

.28:ص،،988،بيروتالفكرودار،دمق

4ء"
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مننذكر،تلامذتهبعضىمبادرةإلىبلاشيرمقالاتجمعفيالفضلويرجع

Andre)،ميكيل"أندريبينهم Miquel))تروبو"جيرار(c (G6rard Troueau

.A)ريموند"و"أ. Remond).باري"إيفالسيدةكلفوقد"(Mme Eve Paret)

نألهكُتب،أدبية"مختاراتفينشرهاقصدأعمالهلجمعزوجتهصديقة

إدارةعلىسهرتكما،محنتهطوالرافقتهأنبعد،وفاتهقبليراجعها

JAIمنمعاناةبعد(")،1973أغسطسمنالسابعفيالمنيةعاجلتهأنإلى

.(2)البصروفقدانالوحدة

لمبدراسةحياتهآخرفينفسهشغلبلاشيربأنالمقدادمحمودويذكر

منشيئالنايقدمأنبذلكأراد"وكأنمابردبنبشارعنإنهائهامنيتمكن

بتذكرعماهعنعزاءَليجدأو،الأعمىبشارحياةعلىب!سقاطهاالعمىمعاناته

بالنشاطمليئةحافلةحياةلهكانتالعمىعلىوُلِدالذيالعريالشاعرهذا

والنثر")3(.والشعروالحيوية

)1901-1950()4)ظجيسودجو.2.8 )Jean SAUVAGET):

درس.بفرنسا)+هأولبنيور1901سنةيناير27فيسوفاجيجونولد

Nationale)الحئةالثرقيةللغاتالوطنيةبالمدرسة des nguesOientalescole

Vivantes)فيتكوينه.تابعوالفارسية،والتركية،العربيةهيالأولىلغاتهاوكانت

العربية.فيالإجازةشهادةعلىحازحيث)بالسوربونالاستشراق

'aesLلاt)العربيةللدراساتالفرن!يبالمعهدالتحق nstitك!Francais d' Eudes)

ء(*)+
كاتبا1929سنهعينوقد.العربيةدراسةفيللتعمق1924سضةبسوريابدمسق

.1(Regis Blachere, Analecta, Institut Francais de Damas, Damas, 1975, A. Rymond)
70(:"

2( Encyclopedia Universalis, THESAURUS - INDEX. A - DELIBES. Encyclopaedia)

.542:Paris, 2002, pساحلاtأص,Universalis

,1992نونبى،الكويتL167عدد،المعرفةعالمفرنسا،فيالعربيةالدراساتتاريخالمقداد،(3)

.270-269.ص

.4-(:،4( Regis Blachere, Journal asiatique, tome 39, 1951, p)

.8الفرنسي)المعهدإسمعل!بطلقوكانسوريةعلالفرنيالانتداببعد1922منةدمقفيأنشئوفد(*)
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عند1937سنةإلاسوريايغادرولم.فيهعضواكانأنبعدالمذكورللمعهدعاما

للدراساتالتطبيقيةبالمدرسةالإسلاميللشرقالتاريخيةالدراساتمديرانتخابه

'L)العليا)+( Ecole Pratique des autestudes)ىس!ابب.

الوثائق،منكبيرعددجَمْععلىبسورياإقامتهخلالسوفاجيجونوعمل

فوتوغرافياَكانإذنوعهامنوالفريدةالمواضيعالمختلفة(cliches)والكليشيهات

بينمارحلاتهوسعوقد.العلميعملهفيالنجاحسبلمنهذامكنهبارعاَ،

.فارسوبلاد،والعراق،وفلسطينتركيا،منكلإلى)934و،932

Cm)الفرن!يبالمعهدللتدرشى1946سنةوالتحق e13Lp' (Collage de Fnce

سنة""حَلَبعنالدكتوراهعلىحصلقدوكانالعليا،الدراساتبمدرسةتدرشمه

،سنةالسنويحفلهافيالعلياللدراساتالتطبيقيةالمدرسةاهتمتوقد.1941

نقوشوعالمآثار،وعالم،ومؤرخكأستاذ،سوفاجيبأعال(1950-1949

(c (epigraphisteوتحقيقهاالقديمةالنصوصبدراسةوعالم(c (paleographe.ومترجم

كما،الزكيةواللغة،الفارسيةواللغة،العربيةاللغةيتقنسوفاجيوكان

بالمشعرب.نعتيرفضكان،ناضجةالإسلاميةبالدراساتمعرفتهكانت

أيضا.العاميةإتقانمنسوريافيالطويلةإقامتهومكنته

s)"المنتخبر"الافىكتابترجمةنذكر:ترجماتهومن Perles choisies!لآبنمح

يحعىبنلصالح"بيروت"تاريخمنالمطبوعالنصوتصحيحالشِّحنة)339،(،

،()947)العربيةإلىالفرنسيةمن،العرب"المؤرخونكتابترجة?4(1937)

Relation()1948)والهند،الصينعنتقرير"كتابهوترجمة de la Chine et del' nde).

مجلداتعشر)فيالعربيةالنقوشلعلمالتاريخيالفهرس:مؤلفاتهومن

Repertoire(بعدها1930L-jسنةالقاهرةفيظهرت chronologique d'6pigraphie)

(raeكومبمعبالتعاون)*.!وفييت)علأ*هص(Wiet.ق)،فيالمملوكيةوالمراس!يم

.1868عنةبباريىوقدأيئت)ء(

"
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الدراساتمعهدحولياتفيظهرتقصيرةومقالةبعدها(،L.,1932)الام

الإسلاميالشرقتاريخإلىومدخل،(،949)القاهرةفيالبرديورقعنالثرقية

I' Histoire deةsulan) (nrduction1)1943لاول' Orient)،كتابفيومساهمته

Regles"العربيةالنصوصوترجمةنشر"قواعد pour editions et traductions de)

(textes ra es(،953)سوفاجيوفاةبعدبلاشيرريجيسبنشرهقامالذي.

إثرسنة49يناهزسنعن1950سنةمنمارس5فيسوفاجيجونتوفي

أعمالعدةتركوقدوالعلميالثقافيمشوارهمواصلةدونحالعضالمرض

نشرها.منالمنيةتمهلهلممسوداتشكلعلى

Andre()1929)جمدكيل\ثددى.3.، Miquel)

?j.?.1929سنةبارشىشرقشمال(Meze)بميزميكيلأندريازداد

التبريزعلىحصولهوبعدبلاشير.ريجيسيدعلىالعليابالمدرسةالعربيةاللغة

أيضاَكُففحيث1954-1953وآدابهاالعربيةاللغةفيللتعمقسورياإلىانتقل

بارشىإلىانتقلبعدها.ببيروتللأدابالعلياالمدرسةفيمحاضراتب!لقاء

وكذلكالعلياللدراساتالتطبيقيةبالمدرسةالعربيةاللغةبتدريسقامحيث

اللغةفيالدكتوراهوعلىالنحوفيالتبريزعلىحصولهبعد.باريسبجامعة

College)الفرنسيبالمعهدللتدريسعُئنوقدوآدابها،الفصحىالعربية de

France)علىمسؤولاكانانبعدالمؤس!ةبهذهمسؤولاًأصبحذلكوبعد

الوطنية.الخزانة

ومصروسوريافرنسافيوندواتمؤتمراتعدةفيميكيلوشارك

لكريصيأستاذا،975سنةعينأنإلى،العربىالمغربوبلدانوتركيالهماسبانيا

College)فرنسامعهدفيوآدابهاالفصحىالعربية de France)فيلمجهوداتهتتويجا

والتأليف.والترجمةوالتحقيقالعلميالبحثميدان
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العربيةبالدراساتنيفلُملاوالعارفينأهممنميكيلأندريويصنف

أطروحفمؤفاتهأهممن.لههاسلاميةعربيةبلدانعدةفيعملوقد.الإسلامية

الحاديالقرنمنتصفحتىالإسلاميللعالمالبشرية"الجغرافيابعنوانالأساسية

La)للميلاد"عثر geographic humaine du monde musulman jusqu' au milieu du XI` Siecle)

سنةوالثاق،967سنةالأول:مجلدينفينشرت.بلاشيرريجيسأستاذهب!شراف

منجزءترجمةفهيالأدبفيالدكتوراهدرجةلنيلالمكملةأطروحتهأما.1975

بالمعهدنثرتفقدللمقديي."الأقاليممعرفةفيالتقاسيم"أحسنكتاب

فيكبيرأثربلاشيرلريجيسأنالمقدادمحمودويذكر.1963سنةبدمشقالفرذصي

عليهاأشرفوالتيالعربعندالجغرافيالأدبدراسةالىميكيلأندريتوجيه

الفرن!ي.المستشرقبلا،شارل

عليها،التعليقمع"ودمنة"كليلةحكاياتترجمة:مؤلفاتهاهمومن

للمقدسي."التقاسيم"أحسنلكتابالجزئيةوالترجمةc1957سنةنشرتوقد

و"الإسلام،"الإسلامبلاد"جغرافيةبعنوان1986بدمشقونشرترجموقد

IL'Is1am"وحضارته et sa Civilisationsجائزةعليهونال1968سنةنشر

Litterature""العربىو"الأدب،الفرنسيةالأكاديمية Arabe"1969سنةنثر*مأ،

،1976سنةنشرها"وليلةليلة"ألفقصصمن،وعجيب"غريبقصةوترجمة

.(")،976سنةالسيابشاكرلبدر"الغريق"المعبدديوانوترجمة

اللغةإلىوترجمهاالعربيةباللغةأشعارعدةعيكيلأندريكتبوقد

mercure,"اللياليزئبق"فيديوانهبينهامننذكر،الفرنسية des nuitsوهذا."!اد

والجغرافيوالشعبيالشعريولأدبهاولتراثهااللغةلهذهمحبتهعمقعلىدليل

والتاريخي.

.276-275:ص1992،المعرفةعالم،8فرنافيالعربيةالدراساتتارلخ8المقداد،محمود(،)
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x(1992-1914)بعلا".4.ث!فى Charle Pellat")

إلىعائلتهمعانتقل.،9،4شتنبر28فيبقسطنطينةبالجزائربيلاشارلازداد

فيالإجازةعلىحصل.البيضاءبالدارالثانويةدراستهتابع.العاضرةسنفيالمغرب

نفسفيبمراكشيدزسنL5J.1935سنةBordeauxبوردومنالعربيةاللغة

الخدمةاداءبعد.العربيةدبلومالمغربكاالعلياالدراساتمعهدمنحهوقد.السنة

والتحق.العربيةاللغةفيالتنيزمباراةبامتيازاجتاز(1946-1935)العسكرية

بمدرسةذلكبعدوعُيٌن.عمرهمنوالثلاثينالرابعةفيبالجامعةالتدرشىبسلك

R6gis)بلاشيرلريجيسىخلفا1951َسنةالحيةالشرقيةاللغات Blachere).التحقثم

مهنةاعتزلأنهإلا.(!حمل7ة"ه7ح"،*ا)بروفانساللليفيخلفاَ،956سنةبالسوربون

الإسلاميةالدراساتفيبصماتهبيلاشارلتركوقد.1978سنةمبكراَالتدرش!

.،992أكتوبر28فيبيلاشارلوتوفي.قاطبةوبفرنساببارشرروالعربية

تخومإلىالمغربمنالإسلاميالعالمفيكبيرةبقيمةبيلاشارلحضي

لإلمامهنظراَأوروبافيلهاكمراسلللهندالعربيةاللغةاكاديميةاختارتهالهند.

"الإسلام"علملمجلةالتحريرهيئةضمنعضواَكانكما،العربيةباللغةالكبير

(revue d' islamologie).

بعلماهظمهجانبإلىوالأمازيغيةبالعربيةكبيراهتمامبيلالارلكان

.الفنونمنوغيرهاوالجغرافيا،الأدبوتاريخوالشعر،،الفلك

"الوسطواهمهاالجاحظحولمؤلفاَثلاثينمنيقربمانذكرأعالهأهممن

حا(بوردانجائزةعلىبهاحازالتي"البخلاء"وترجمة،"الجاحظوتكوينالبصري

(prix Bordinالذهب""مروجوترجمةوشرح&,1953سنةالفرنسيةالأكاديميةمن

le)الماليةجائزةعلىخلالهامنحازوالتيللمسعودي prix du Budjet)1981سنة.

الأكاديميةرئي!ألقاهابيلاثارلالعاديا!اديميتابينحفلJj,1992أكتوبر30ندوةتقرير(1)

s)منرفانجاكالفرنسية Mon inحداJacq)ل!اديميةالداثمالكاتبعننيابة1992أكتوبر30في

.Michel Lejeune
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أجزاءخمسةمن،M979-1962)سنةعشرةسبعدامالذي،العملهذاويتكون

اجزاء.ثلاثةمنمكونةوترجمة،التعليقمنوموسوعتين،عربيةلنصوص

أعمالعدةإلىبالإضافة.صفحة3500منازيدعلىيتكونالعملهذاوكان

المعجمتأليفىِفبيلاشارلوساهموانريقيا.الأندلستهمأخرىأدبية

صاراسمهأنكمابلاشير.ريجيسبدأهالذيالأنجليزي-العري-الفرنسي

الدوليالأكاديميالاتحادواحتضنهارعاهاالتيالإسلاميةبالموسوعةمرتبطاَ

(Union academique internationale).

العربيةالىومدخل،ل!سلامثقافي-السوسيوالتاريخدراسةأيضاَوله

منالعربىوالأدب،الحيةالعربيةواللغة،العربيوالأدبواللغة،الحديثة

وهو.والأدبيةالنقديةمؤلفاتهبغزارةعُرفوقد.الأمويةالحقبةإلىالأصول

العربي،الأدبوتاريخ،العربيةاللغةبدراسةاهتمالاستشراقعلماءمنكغيره

بريجيستاثرفقدالفرني،الاسمشراقعلماءمنأيضاَكانكماوالجغرافيا.

.بيركجاكوبصديقه،وماسينيونبلاشير،

حظي،لذلكلطلبتهومحئاَومناضلاَعالماَبيلاشارلكانوهكذا

الدكاترةبصانعيلفنونهفكانوا،لشخصهالتقديرمنكبيرةبمرتبةعندهم

1( Sani' addakatira).

11916ثكيلاني1هيملإلر5.،

إلىأوفِدأنإلىتعليمهتلقىوبها1916عامبدمشقاليهلاقإبراهيمولد

سورياالىعودتهوبعدببارشى.السوربونبجامعةالدكتوراهلتحضيرفرنسا

والزجمةالتأليفمديرمصبفشغل.القوميوالإرشادالثقافةوزارةفيعمل

مخريررئاسةفيهفتولى،العربالكتابلامخادالمنتسبينأوائلمنوهووالنشر.

كما.1990سنةالتقديريةالكتاباتحادجاثزةعلىحازوقد.الأجنبيةالآدابمجلة

1( Daniel Reig, Histoire del' Islam et des musulmans en France du moyen ate a nos)

.1009-1011:jours, editions Albin Michel, 2006, p
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مؤلفاتبزجمةاهتمواالذينالأدباءأهممنوهو.الأديالنقدبجمعيةعضوأنه

وللأديب.2003عامفيالسوريالاستحقاقوسامعلىحازكمابلاشير.ريجي!

والتحقيق.والزجمةالتأليففيمتعد!دةمؤلفات

..هؤفف1همهن

فيوالوجيز،،945،العشرةوالأدباء،،944،والخطيبالحاكم،الحخاج

،،955،الغربمنوأدبيات،،946،شاميةوعبقريات،1946،العربيالأدب

السينمائيوالعالم،1962الجزائر،منوأدباء41960،التوحيديناّيحأبو

،1971،والأوراقc1968كذلك،البزمومحمد،1968،والفنبالثقافةوصلته

.،978،الرصافيومعروف،،973وشخجات

البديعي.ليوسفالمعريالعلاءأبيعنالتحزيأوج:التراثتحقيقوفي

ناّيحلأبيالوزيرينومثالبX1951دمثق،العربيةللدراساتالفرن!يالمعهد

1964iدمشق،التوحيدي cالتوحيديحئانلأيوالصديقوالصداقةالفكر،ر

7!،التوحيديحتانلأيوالذخائروالبصائرالفكر،ر1964Jbدمشق،

،التوحيديحيانلأيرسائلوثلاث،أطلسمكتبة1964دمشق!مجلدات

،التوحيديحتانأبيورسائل،العربيةللدراساتالفرن!يالمعهد1951دمق

.1985lدمشق cطلاسر.

دمشقأجزاء()ثلاثةبلاشيرللمستعربالعربكاالأدبتاريخالترجمةْوفي

بيلا،شارلللمستعرب،والجاحظالفكر،ودارالثقافةوزارة،1973،984

جول،مسرحية،الطبانتصارأووكنوكالفكر،رI.)419611975،1985قث!مد

jدمشق،رومان X1948،دمث!ق،بانيولمارسيل،مسرحيةتوبازX1961وتاريخ

فرنسا،فيالجزائريونوالعمالc1968بيروت،سادولجورج،العالمفيالسينما

للمستعربالمتبي،الطئبوأبو،والدراساتالثقافةمكتب،،969دمشق

)جزآن(،فادييهجللمستعرب،العربعندوالغزل،1975دمشقبلاشير،

روجيه،السياسيةوالصهيونيةإصائيلوقضية،الثقافةوزارةc1979دمشق

،+،
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وأعلامه،أصولهالكلاسيكيوالنقد،الثقافةوزارة،،984دمشق،غارودي

.(")طلاسدار،دمشق،،تيبودهالبرت

:(2001-1916)لإلطسي1ثطر\مخد.6."

عالماَ،كانفقد،الحديثةالعربيةالنهضةأعلامأحدهوالطرابلسيأمجد

متميزاَ.وكاتباَومحققاَ،ومزجماَ،وشاعراَ،

توفيت.العثمافيبالجيشضابطاَوالدهوكان،9،6ماي،3فيبدمشقولد

.جدهفكفله،925سنةوالدهوتوفي،ولادتهمنسنتينبعدأي،،8،9سنةوالدته

أوفدتهأنإلىالوطنيةالعلميةالكليةثانويةفيبدمشقالعربيةاللغةسَّرد

فينجاحهبعدالأدبفيللتخصص،938فيباريسإلىالسوريةالحكومة

دونحالتالثانيةالعالميةالحربأوضاعأنإلا،لذلكاعدتالتيالمباراة

وطنه.إلىعودته

للزبيةوزيراَالناصرعبدجمالعئنهومصرسوريابينالوحدةنشوءبعد

الجمهوريةدولةفيالعاليللتعليموزيراَوعينc1958سنةبسورياوالتعليم

الوزراءاستقالة)ثرالسنةنفسفيمنهااستقالحيث1961سنةالمتحدةالعربية

.الوحدةحكومةفيالسوريين

إقامتهإثرللتدريسالمغربيةبالجامعةوالتحق1962سنةالمغربإلىرحل

.،992سنةحدودإلىبالرباطذلكبعدليستقرأولىكمرحلةالبيضاءبالدار

علىعملمنأولفكان،بالمغربالجامعيالتعليمتقويمفيالطرابلسيأمجدتفانى

فيسنةثلاثينالمغربفيقضىحيث،المغربيةالجامعةفيالمقارنالأدباَفاقفتح

الإجازةبحوثعدةعلىوأشرف،المغريالشبابمنالباحثينمنأجيالتكوين

مكانةفتبوأ،ومراكش،وفاسالرباطمنكلفيوالدكتوراهالعليا،والدراسات

الطرابلسيأمجدقضاهاالتيالس!نواتكانتلقد.ومحبيهطلبتهنفوسفيعظيمة

.2000الرابعةالبعة-العريالوطنويوريةفيالعربالكتاباتحادأعفاءتراجم(1)

2+"
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بعدليرحل،992سنةتقاعدأنإلىحياتهأيامأجملمنالمغربيةالجامعةرحابفي

.200،سنةالمنيةواففأنإلىأسرتهجانبَإلى1993فيباريسإلىذلك

التيالكتباهممنالطرابلسيأمجدعنارحيلةعباسكتابويعتبر

متميرا.إنساناوناقداوشاعراوأستاذاونبوغهومواقفهالعلميةسيرتهعنتتحدث

..مؤثظتلأ1هممن

أهممن"للهجرةالخامسالقرنحتىالعربعندالشحر"نقدكتابأننجد

،945سنةأمجدناقشهاالتيالدكتوراهأطروحةوهيالطرابل!ي.أمجدكتب

الطبعةصدرتوقدبلاشير،ريجيسالفرنسيالمستشرقإ!شرافمختىس!ابب

واللغةوالنقد1993cسنةالعربيةإلىبلمليحإدرشىوترجمها،956سنةالفرنسية

القرنأواخرالثامبلادفيوالعروبةالحماسةوشعر،(،95،)الغفرانرسالةفي

،(1993)شاعرا"د!كانوديوان،(1957)العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسع

بدمشق،العربيةاللغةمجمعمطبوعات،،النابح"زجركتابمنلمقتطفاتومخقيقه

،(51945البريطانيبالمتحفالمخطوطةاكتشفوقد.2/1982ط،،965/،ط

على:اعتمادالأرسطو،الشعر"فنكتابمنوالثافيالأولللفصلوترجمته

.1930,tique (Aristote), Traduction Joseph Hardiَصس"Laأ

,1980,tique (Aristote), Traduction Joseph Roc et Lallot"!مأمَح!

علاقةعنالطرابلسيأمجدطلبةمنهمالذينالأدباءمنالكثيرويتحدث

ترجمتهمقدمةفيبلمليحادرش!يقول.بأستاذهمربطتهمالتيوالمحبةالتعلم

الطرابلمصيأمجدالدكتور"إن:"العربعندالشعر"نقدالطرابلسيأمجدلكتاب

وبلورتهالتراثهذاتراءةوعلمني،والإسلاميالعربيبالتراثالاعتزازعلمني

منيظهرماضوءفييشوهقدبأنهالادعاءأو،عليهبالخوفشعورأدنىدونما

كتابهفيارحيلةعباسويقول(")"مستحدثةفكريةوتياراتجديدةعلميةمناهج

للنر،قبقالدار،بلمليحإدرشترجمة،للهجرةالخاصالقرنخىالعربعدالئعرنقدالطرابلي،أمجد(،)

.6-5:ص،1993،الأولىالطبعة،المغربالبيضاء،الدار

3+،
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؟الإجماعحولهتحققأستاذةأول:أنه"اَنُهمِنْمَرَِّمَلَعذِكرَى!فيالطرابلسيأمجد

والسر.والأخلاقالعلمبينجمعالذي،العالمالباحث،النموذجيالأستاذفكان

."بمثلهيجودالزمانرأيناوقلما،الزمانفلتاتعنكانالأمجدهذاأن،الإجماعفي

:(2005-1930)1ثشيخبمط1ثلأيمطجملافى.7.،

فبراير27فيالسلطانبمرسالبيضاءبالدارالشيخبنالدينجمالازداد-

البيضاءالدارمدينتيبينرُبك.تلمسانمنجزاثريةعائلةإلىوينتمي،،930

Lycee)الفرنشةبالثانويةالباكالورياعلىحصولهوبعد.ووجدة frangais)رحل

إلىوعاد،سنتينبعدذلكعنعدلأنهإلا(Lyon)بليونالطبلدراسةنرنساإلى

1956سنةباريسإلىذلكبعدرحلثم.والقانونالعربيةاللغةلدراسةالجزائر

Les)العربىالأدبلدراسة lettres araes)المرحلة.نفسفيالتدريسمزاولةمع

العريالأدبدؤسحيثالجزائرإلىعاد،962سنةالتبريزعلىحصولهوبعد

باللغةالمكتوبالجزائريالشعرالفترةهذهفيونشربالجزائر.الآداببكلية

أدبيةأعمدةلهخُضصتكا.1965إلى1945منالممتدةللفقرةالفرنسية

إلى1963منالممتدةالحقبةخاصة2001سنةتعِمُجأسبوعياتبعدةوسياسية

،(!حمMonde)لوموندمنكلفينشرتسياسيطابعِذاتمساهماتوهي،2000

Jeuneنم4*ح)افريكوجون A)،أبسرفاتورنوفيل(Observateurenouvel).

تقليصعلىحتجاج1969ylJسنةبفرنساالمنفىطواعيةاختارأنهإلا

العلميةللأبحاثالوطنيبالمركزوالتحق.بومدينالهواريعهدفيالحريات

(1972-1969()CNRS)بارشىةعماجبَاذاتسأيصبحأنقبل(3VIIهقPaثم،)

.،997سنةتقاعدهحصى،(Sorbonne)بالسوريون

فيشاركحيث1992سنةالجزائرإلىأخيىةمرةالشيخبنالدينجمالعاد

المسلمينبينالهوةتُعغقالتيالمتطرفةالإسلاميةللتياراتالمناهضةالحملة

سنعن2005فبراير8فيالشيخبنالدينجمالوتوفي.رأيهحسبوالغرب

.عضالمرضبعدشة75يناهز

4+،
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يمتازومزجمِ،وناقدِ،وكاتبِ،كشاعرِ،الشيخبنالدينجمالعُرِف

وقد.الخصوصوجهعلىالقديمالعريوالأدبالعربيةللثقافةومحتهبغيرته

الدينجمالأعمالإن.الفرنسيةباللغةعديدةمؤلفاتالمجالهذافيلهصدرت

منهجعلتالنصوتفسير،الشعريةميدانفيوخاصةالعربيالأدبفيالشيخبن

والباحثين.الطلبةمنلجيلومرجعيةاهتماممثاركانتكماالعلماء،ألمع

مؤثظته:من

وقدونشرهترجمتهعلىبنيسمحمدحرصالذي"العربية!الشعريةكتاب-

(،996)أوراغومحمد،الواليومحمد،نوّنحمباركمنكلترجمه

الوهاج"الحلمالأصليبعنوانه"والمعراج"الإصاءلكتابوترجمتهجمعه-

عنفاخرةطبعةفيصادِر"المعراجوقصةالإسراءبمعجزةالهياجوالحديث

.،988سنةببارشىالوطنيةالمطبعةمنشورات

وأخيهAndreMiquelميكيلأندريصديقهجانبإلىترجمته-

سلسلةضمن2005فيالصادر"وليلةليلة"ألفلكتابالشيخابنالتهامي

.Laس!4!س!ا!لابلياد

.(1964)نواسأبيخمريات-

.(1965)خلدونابنعقلانية-

.(،998)رطعبلاسوداءوردة-

(1992-1927)1لأشتر".8.عملاع

منتخرجأنإلىتعليمهتلقىحيث،،927سنةبحلبالأشترصالحوُلد

بباريس.السوربونبجامعةليلتحقفرنساإلىسافر.دمشقبجامعةالآدابكلية

الدكتوراهشهادةلنيلأطروحفعلىأشرفحيثبلاشيرريجيسطلبةمنوهو

حياته:البحتريالهجريالثالثالقرنمنعربيداشاعرموضوععنالأدبفي
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بكليتيأستاذاَعُينحيثسورياإلىذلكبعدليعود.1954سنة"!انتاجه

أخرىعربيةبجامعاتأيضاَسّردوقد.دمشقبجامعةوالشريعةالآداب

أربعةبهاسّردالتي()المغرببالرباطالخامسمحمدوجامعة،الرياضكجامعة

.،992سنةالمنيةوافتهحيثحلبإلىثانيةمرةليعود،978نهايةإلىسنةع!ثر

المدرسةروادغرارعلىوهوومحققٌوناقدوأديبٌعالمىالأشزوصالح

الباحثينمنجيلوتكوين،العريالتراثن!ثرفيكبيراَدوراَلعب،البلاشيرية

العلمية.الأطروحاتمنعددِعلىأشرففقد.المجالهذافي

و"مأساة،"النكبةشعرو!في،"شوقي!أندلسياتمؤلفاتهأهمومن

من"ألوانوكتاب،"البحتريو"كتابالمعاصر"،الشعرفيوأثرهافلسطين

مجلةفيالمتخصصةالأدبيةالمقالاتمنالعديدكتبكما"والتحريفالتصحيف

وقد.للشبابأدبيةسلسلةإصدارعلىوأشرف.دمشقفيالعربيةاللغةمجمع

راثَالامنالكثيربتحقيقاهتملذلكالمعرفةفيبالدقةالأشترصالحعُرِف

الأبار".لابنالكتابو"إعتاب،"الصوليبكرلأبيالبح!ري!كأخبارالأدبية

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،
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الظيئ:الفصل.2

امتداداتمنغاذ!

بلالثببومدوسة

%ظخيظق!ثسطأنتمهاقظ!ثىل!!عمهحملجبأنتت!!!ضيخ
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بثهيح..\د!يدى،.2

وناقد،،باحثوهو.1949سنةبالمغربفاسبمدينةبلمليحإدريسوُلد

بادَالابكليةوآدابها،العربيةاللغةفيالإجازةعلىحصل،وروائي،وكاتب

وشهادةc1974فيبفاساللهعبدبنمحمدسيديبجامعة،الإنسانيةوالعلوم

دكتوراهوc1977فيالجامعةبنفسالأدبيتخصعالنقد:الدروساستكمال

بادَالابكلية"الجاحظعندالبيانية"الرؤية:بع!نوان1983سنةالثالثالسلك

،992سنةالدولةودكتوراه،بالرباطالخامسمحمدبجامعةالإنسانيةوالعلوم

المفضلياتخلالمنالعربعندتلقيهاواْجهزةالشعرية"المختارات:بعنوان

إدريسيكنولم.الجامعةبنفسالإنسانيةوالعلومبادَالابكليةتمامأيوحماسة

واعتزازهالعربيةللثقافةعشقهفيالطرابل!يأمجدأستاذهعنيختلفبلمليح

والإسلامي.العربيبالزاث

ومساعد،(1985-1973)مكناسبمدينةالثانويبالتعليمأستاذاَعمل

،(1983-1980)بالرباطالخامسمحمدبجامعةالإنسانيةوالعلومالآداببكلية

بالرباطالخامسمحمدبجامعةالإنسانيةوالعلومالآداببكليةمساعدوأستاذ

(1992-1983)x(1996إلى1992)الكليةبنفسمحاضروأستاذxالتعليمواْستاذ

.(2005إلى1996)الكليةبنفسالعالي

بهي!ة1و1ثعلهيةلإسهلاطت1+

الإيسيسكو.منظمةفيعضو-

المغربى.الكتابجائزةفيالتحكيمهيئةعضو-

الجزائر.فيالجاحظيةجمعيةفيمحكمعضو-

والعلومالآداببكليةالمناقشةولجنةالفحصلجنةفيمشاركْعضو-

.أخرىمغربيةوكلياتبالرباطالإنسانية
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الأدبيالنصتدريسمناهجفيالبحثوحدةإلىمنتمباحثأستاذ-

.المغرب-بالرباطالزبيةعلومبكلية

الآداببكليةالدكتوراهبحوثعلىوصثرفمحاضرزائر،أسضاذ-

.السنيغالفيبداكارآنتاديوبالشيخبجامعة

والعلومالآدابكليةفيالبحثوحدةعنمسؤولمدير-

والنضالمعاصرةالنقديةالمناهج:الخامسمحمدجامعة-الإنسانية

القديم.العري

فيالحكائيةالبنيةوx.1984الجاحظعندالبيانيةالرؤية:سؤلفافمن

العربيالأدبفيالبعثومدبىسةالسلفيةوالحركة،1985عليالمعخرواية

الشعرنقدc1988الرومانسيةالمدرسة1987المعمزلةوفلسفة،،986الحديث

تلقيهاوأجهزةالشعريةوالمختارات،أ993(هـ)ترجمة5القرنحتىالعربعند

التفاعلية-والقراءة،1995ماّمتأبيوحماسةالمفضلياتخلالمنالعربعند

دراسة-الإبداعيةوالذاتوالقلق،2000حديثةشعريةلنصوعىدراسات

الذاتمنونماذج،200،إنسانأوتارعلىوتقاسيم،200،خوجة.لشعرع

عبدعندالخيالبعدماإلىالخيالومن،2003الحديثالعربىللخطابالمنتجة

2004باشراحيلالله

،،998الفزعوخط،،987والقصبة(.1985والبحرالوردة:رواياتهمن

.2007الهاربوالجسد،2004الماءومجنون،2003العشقواسم

ئز:لجواا

الشعرفقدكتابعن،الزجمةمجالفيللكتابالمغربجائزة:1993-

الطرابلسي.لأمجدللهجرة5القرنحتىالعربعند

-1998-1997:(Jlالسادسةورة):سعودالعزيزعبدمؤسسةجائزة

الأدبي.النقدمجالفيالبابطين
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القرنحتىالعربعندالشعر"نقدلكتاببلمليحإدريسترجمةترأت

وماالكتابهذابينكبيراَنرقالمستأنبعدمتعددةمرات"للهجرةالخامس

الموضوعفيوسألتهحواراَمعهفأجريت،العربيةاللغةإلىكتبمنتُرجم

كتابنقلنريدنكنلملأنناالعربيةالترجمةفيخاصةتجربة:"هيفقال

بالعربية.كتابتهنريدكنامابقدرالعربيةاللغةإلىاللهرحمهأمجدالدكتور

مابينوشاسعاجذريافرقايلاحظالعملعلىيطلعالذيالقارئفإنولذلك

بقدريُزجَملمأنهيستخلصإذ.الكتابهذاوبينالعربيةإلىكتبمنيُترجَم

حاولتهأمروهو.بالعربيةألفَبكتابيتعلقالأمرفكأن،كتابتهأُعيدتما

الدكتورحذرمدىأعرفكنتاْننيخاصةهذاعمليفيالشروحبدايةمنذ

مسألةوهذهعليها.مآخذهوبعض.العربيالعالمفيالترجمةتجربةمنأمجد

فيالمغاربةالمثقفينحماسألاحظكنتلأنني،الرأيفيهاأشاركهكنت

فيالعارمةورغبتهوأمريكاأوروبافينقديإنتاجبإزاءالثمانينياتفترة

التجاربهذهأغلبكانوقد.العربيةإلىالإنتاجهذاآثاربعضنقل

.كثيرةأحيانفيومتهافتامتسرعا

التامالإتقانصاحبهامنتقتضي،للغايةصعبةعمليةالأدبيةالترجمةإن

اللغتينهاتينمعجممستوىفيلاإليهاينقلالتيواللغةمنهاينقلالتيللغة

نإتخيلهماومجالاتالدلاليةوأنظمتهماالتركيبيةببنيتهمايتعلقفيمابلفقط

ثقافةلمصطلحوالعميقالواسعبالمفهوممختلفتينثقافتينإتقانأيذلكأمكن

فيإذن.وحضارةوتاريختقاليدأووعاداتوعلميوفلسفيأدبيإنتاجمن

المجتمعفيوانعكاساتهاالفرنسيةالثورةتاريخمثلافيهتجهلالذيالوقت

هيجوفكتورنترجمأنإطلاقانستطيحلاالثورةهذهقبلماومرحلةالفرن!سي

منهماواحدمختلفينتصوريينبعالمَينيتميزانباعتبارهمافولتيرأومثلا،

حينفي،الجزلةالأرستقراطيةواللغةوالذوقبالعقليؤمنصرفكلاسيكي

والذوقالصارمةبالقواعديهتملاحد،أبعدإلىلهمانسانيرومن!يالئانيأن

مماأكثروالانفعالاتللعواطفيتحمسثمالاجتماعيةالقواعدوفقالمحدد،
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معرفةمنلابدف!نه!البؤساء"نترجمأننريدحينأنهومعناهبالعقليؤمن

فكتورفهممننتمكنحتىوالرومنتيك،الكلاسيكبينالشاسعةالفروق

نقلهيالخصوصوجهعلىالأدبيةالترجمةأنذلكتصورهومجالاتهيجو

لغةإلىننقلهأننريدونحنالأصليةبلغفوالشاعرالأديبيمارسهخيالفي

لاف!نهوالحقيقة،للصوابمقاربةعمليةهاتهالنقلعمليةتكونخىمخالفة

ومعناه،التخيليعالمهفيوانفعالاته،وهواجسه،المبدعتصوراتمراعاةمنبد

أنواعأصعبهيالكبارأقطابهاأحدبلاشيركانالتيالأدبيةالترجمةأن

."الترجمة

ترجمةفهيالزجمات،أحسن!منإنهاقالبوحسنأحمدمعحواروفي

نأكما.انتظاراتهلجميعتستجيبلأفهاالأصليالنصصاحبوأجازهاجيدة

بجودتها،واعترفوا،الترجمةفيمختصينأساتذةطرفمنتَئِرُقالترجمةهذه

تُرجِماِملوقيمتهالكتابأهميةيُعززمما،الترجمةفيالمغربجائزةبهاويستحق

."العربيةاللغةإلى

حسن2.2.لأحمدبو

والثانويةالإعداديةدراسفتلقى،ومترجموناقد،،وباحث،كاتبهو

العلومفيوالإجازة،العريالأدبفيالإجازةعلىحصلفاس،بمدينة

عنالأدبيالنقدتخصصالحديثالعربيالأدبفيالدولةودكتوراه،القانونية

الفرنسية،اللغةيتقن."حسينطهعندالنقدي"الخطابموضوعه

جامعيأستاذانهكما.الطرابل!يأمجدطلبةمنوهو،والألمانية،والإنجليزية

بأمجدعلاقتهعنيقولc1976منذالإنسانيةوالعلومالآداببكلية

بالصرامةيمتازفهو،علميةعلاقةالطرابل!يبأمجد"تربطني:الطرابلسي

الإحساسلديكويُنفي؟العلميالبحثفيالتسرعضدأنهكا،العلمية

قويةعندهكانتوالبيداغوجيةالتربويةفالجوانب.تكتبفيمابالمسؤولية

الجيد".بالبحثومرتبطة
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هؤثفلاته..1هممن

.1985،حسينطهعندالنقديالخطاب-

.2003،"الأغاني"كتابنموذج:الأدبوتاريخالعرب

.2004،المعاصرةالنقديةالمناهجفي-

1ثترجملات..

الأدبسوسيولوجيةفيدراسة:العربيالسرديالخطابتكوين

الإنجليزية)من.2002،حافظصبريالدكتورتأليف،الحديثالعربي

.(العربيةإلى

2004،مترجمةنصوص،لل!أتلا-الفهم-القراءة:الأدبنظرية

.(العربيةإلىوالإنجليزيةالفرنسية)من

المغربيةالمواجهة،المغربيالشرقيالجنوبفيوالمقاومةالمجتمع

منشورات،دان.إروس،تأليف:1912-1881الفرنسيةللأمبريالية

.(العربيةإلىالإنجليزية)من.2006،زاوية

المجلاتفيمنشورةعلميةمقالات:الأخرىالعلميةالمنشورات

العلمية.

بلجيكا،فرنسا،:جامعاتلعدةزائرأستاذ:الأخرىالعلميةالتجربة

لأمريكية.االمتحدةوالولاياتألمانيا،

العلميةوالندواتالمؤتمراتفيالمشاركة:والثقافيةالعلميةالمساهمات

والدولية.والقوميةالوطنيةوالثقافية
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(1949)جمثة!1مج!لاله!3.2

تعليمهتلقى،949سنةمراكشمدينةموليدمنأرحيلةأحمدبنعباس

علىحصلأنإلىفاسبمدينةدراستهوتابع،مراكشبمدينةوالثانويالابتدائي

الداربمدينةالثانويبالتعليمأستاذاَعمل.1971سنةالعربيالأدبفيالإجازة

،974سنةالدروساستكمالشهادةعلىحصلوقد.1973حدودإلىاليضاء

.بالرباطالإنسانيةوالعلومبادَالاكليةمنالحديثالأدبيالنقدتخصصبالرباط

بكليةالتحقحيثc1977حدودإلىبالقنيطرةالعسكريةبالثانويةعملوقد

بمراكشبادَالاكليةمنبكلدزسكما.2005سنةحدودإلىبالرباطبادَالا

.2007حدودإلىالمكرمةبمكةالقرىأموجامعة،والقنيطرة

"البحوثموضوعفيالعلياالدراساتدبلومعلىارحيلةعباسحصل

الرابعالقرننهايةحتىوالنقديةالبلاغيةالدراساتفيوانعكاساتهاالإعجازية

شةبالراطالإنسانيةوالعلومالآداببكليةالطرابلسيأمجدب!شراف"الهجري

982،.

والبلاغةالنقدفيالأرسطي"الأثرموضوعفيالدولةدكتوراهعلىحصل

بكليةالطرابل!يأمجدأستاذهبإشراف!الهجريالثامنالقرنحدودإلىالعربيين

.،99،سنةبالرباطالإنسانيةوالعلومبادَالا

هؤثفلاته1همهن

.،997،الأدبيوالنقدالإعجازيةالبحوث-

.1999،الهجريالثامنالقرنحدودإلىوالنقدالبلاغةفيالأرسطيالأثر-

.1999،العربيينوالبلاغةالنقدمؤرخيلدىالأرسطيالتأثيرمسألة-

.2003،الإبداعوهاجسالإسلاميالتراثفيالكتابمقدمة-

.2004،الجاحظعندالتأليفوضناعةالكتاب-

.2005هنا،منمرعلمذكرى:(م1002-6191)الطرابل!عيأمجد-

:العسكريأحمدلأبيوالعجمالعرببلاغتيبينالتفضيلرسالة-

.2006،عيةالاجظوالعلومبادَالاحوليات،ودراسةتحقيق
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1د1طقكدمحهو.4.2

فيدكتوراه-دمشقجامعةفيجامعيأستاذ.1951الشامبصرىفيولد

والأنكليزيةالفرنسية.يتقنوالبحوثالدراساتجمعيةعضو.الإسلاميالأدب

.والنصوصالأدبيةالابحاثمنالعديدوالاسبانيةالايطاليةوعنعنهماوترجم

إبراهيمطلبةمنوهوالكويتفيالأساسيةالزبيةكليةفيمدرساَالاَنيعمل

الكيلانى.

مؤثظق..هن

.،989،الأمويالعصراَواخرإلىالجاهليةمنالولاءونظامالموالي-ا

.1990وترجمتها،العربيةالمخطوطاتتحقيققواعد-2

.،99،فرنسا،فيالعربيةالدراساتتاريخ-3

.،992،الاسلامصدرفيالأدبمنمختارات-4

.1993،الجاهليالعصرفيالنثريالزسلتاريخ-5

.1994دمشق-الفكردار-الاسلامصسدرفيالنثريالترسلاتاريخ-6

.،997الكويت-الأمويالعصرفيالنثريالزسلتاريخ-7

العربية.الدورياتفيالمنثورةالمقالاتمنالعديدله-8

بدراسةاهتمواالذينالمعاصرينالباحثينأهممنالمقدادمحمدويعتبر

فيالعربيةبالدراساتوالعناية،الفرنسيالاستشراقأغواروسبر،العربيالثرات

.الفكريوالعمق،والموضوعية،بالدقةكتاباتهوتمتازنرنسا،
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3.خاغة

طلأء
آ!ل..+ا+ط"+كامه

!فنبق
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وتأويلهالقديمالعربىالنص"ترجمةلموضوعدراستناخلالمنتوصلنا

التالية:النتائجإلىبلاشير"،ريجيسعند

الثالثةأوالثانيةالدرجةمنترجمةوكل،التأويلمنضربٌترجمةكل-

للشرحتجاوزاَالبعضعنديبقىمعناهحيثمنالتأويلأنإلا.لتأويلتأويل

ضبطهمايمكناللذينالمفهومينهذينعنمتعاليةدلالاتيحمللأنهوالتفسير،

نأوالحقيقة.ضبطهفيصعبالتأويلأما،الخطابخلالمنأواللغويةالدلالةفي

التأويل.منضربأيضاَهومعينلنصاللغويوالشرحالتفسير

الدلالةمفهوممندلالةاكثرالعربعند"التاويل،مصطلحإن-

البشريفالعقلنفسها؟الحققةمنأكبررسالةفهو،<<interpretation«الفرنسية

كثيريزعمهماخلافعلىتوجدلاالمطلقةالحقيقةلأنباستمرار،التأويليعيش

الزجمةمفهوميلخعىالتأويليةالترجمة!ياوند"استعمالولعل.الناسمن

كانكلماوعمودياَ،أفقياَالتأويلتكاثروكلما.بالتأويلعلاقتهافيوديناميتها

جمالية.طاقةللنص

حيازتهيفقدفالكاتب،مغلقةقراءةهي،أدبيلنصتأويليةغيىقراءةكل-

انطلاقاَيشاءكيفيفهمهلهملكاَويصبحقارئهيدإلىيصلحينللنصالأدبية

مفتوحةتأويليةقراءةأماملنصبحوالثقافيالفكريوتكوينه،ونسقهسياقهمن

عامةالقديمةالعربيةالنصوعىأنبلاشيرويرى.والقارئوالمؤلفالنصتخدم

منللاستعمالمقاومةأكثرفهي،مغلقةنصوصخاصةالشعريةوالنصوص

التصوريةالإيحائيةلغتهاحقيقةعنالتعبيرعنالمزجِملعجز،المفتوحةالنصوص

جمالية.طاقةمنتحملهوما

لذلك؟والمتلقي،والمترجم،الكاتببينتربطتناصيةجدليةالزجمةإن-

علىبل...والمعادلة،والتطابقالظثل،بمقايي!أدبىنصترجمةتقويممجوزلا

"إيزر"،وقارى"ياوند"،ومؤول"ياوس"،كمتلقييكونأنالأدبيالمترجم

.!إيكو"عندالنموذجيوالقارى،"بارت"رولانعندالمهووسوالقارئ
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والتفسير،،والشرح،الفهمتستدعيمسألةالأدبىالنصترجمة-

سياقهاعنبمعزلمستحيلةتبدوالنصوصهذهترجمةأنكما.والتأويل

يجبلذلك.والاجتماعية،والتاريخية،الثقافيةبسيرورتهاالنصوصهذهلارتباط

نمطباختلافتختلفقواعدوهي،الأدبيةالترجمةومعاييرلقواعدإخضاعها

مصدراَمزجماتهأنمجدبلاشيرلمصنفاتفالقارئوتنوعها.النصوصهذه

للترجمة.نفسههووضعهاالتيللقواعد

ولكنها،البأحثينبعضيدعيهكماكتابةعلىكتابةليستالأدبيةالترجمة-

بينتجمعفهيووفاء؟وتجدد،وتوليد،،وانفتاح،إبداعكسابةواعادة،إبداع

التي،الوقتنفسفيوالثقافية،والإبستمولوجية،واللغوية،التأويليةالأبعاد

متعددةلغاتالباحثيتقنفقد.المترجَمللأثرالمختلفةالدلالاتعنهاتحيل

ورهاندمابداع،موهبةالأدبيةالترجمةلأن،جيدةترجمةتقديمفييفلحلاولكنه

بأعالالمتلقيفتُعرٌجيدةترجمةولكن،مثاليةترجمةبوجودنقزلالهذا.صعب

لغتها.يتكلملاعظيمة

النصبترجمةالمهتمةالعربيةالدراساتأوجبلاشيىمدرسةتشكل-

التراثوترجمةدراسةفيلامعةاسماءبرزتالمدرسةهذهففي.القديمالعريي

وشارل،ميكيلوأندري،سوفاجيوجانبلاشير،ريجيسمنكلومع،العربي

المدرسة)شعاعاتامتدتوقدأوجها.الاستثراقيةالدراساتبلغتبيلا،

أدبيةشخصياتيمثلهاوالإسلاميالعربيالعلمأنحاءكلإلىالبلاشيرية

اللغويه!ِحوبلاشيربمنهجيةتأثرواالذينالمدرسةهذهعلماءمنمرموقة

ودراسته.العربيالزاثتناولفيالمنطقي

فيهالإبداعفثقافة،للمعرفةخصماَالاستشراقمننجعلأنيجبلا-

المثقفينبعضموقفولعل.والحضاريالفكريالغزوثقافةمنحضوراَأكثر

السكوتيتمالشخصياتبعضجعلالذيهوالاستشراقمنالحذرالعرب

عظمةيدركلشخصيتهالدارسولعلبلاشير.كريجيسالعربيةالثقافةفيعنها

آثارهمترجممنمكانةعنتقللاوعلمهالرجلوعظمة،العلميالاستشراق
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،الشرقبسحرالإعجاببدافعوتاريخ،وحضارة،وأمثالوحِكَم،شعر،من

خصوصيةبينالتفريقيجبلذلكغير.لاوحضارته،وعلومه،وآدابه

مصنفاتلعبتفقد.الأدبيالخطابودلالةوالسياسيةالدينيةالمؤسسات

والتعريف،الإسلاميالعربيبالتراثالأوروياالعالمتعريففيدوراَبلاشير

العالمي.التراثبينالعربيالأدببمكانة

رفيعذوقعنتنئم-ونثراَشعراَ-القديمالعربيللنصبلاشيرترجمة-

بعضنجاحبأنأقرَّحينماالنتيجةهذهإلىنفسهبلاشيرخلصوقد،للأدب

بخاصيةومعرفتهمالأدبيةموهبتهمإلىيرجعالعربيالنصترجمةفيالمزجمين

بلاشيرعندالحدسمفهومولعلالمترجَم،حلإلىبالحدسوالتوصل،اللغتين

والتأويل.والتفسير،،الفهمفيالبديهةوسرعةالإدراكقوةفييتمثل

الزجمةبؤرةالأدبيةالترجمةفيوالموهبةوالعشقالذوقمسألةإن-

الأدبيةالترجمةباستراتيجيةواعياًيكونأنيشترطالعشقهذاأنإلاونواتها،

منانطلاقاَبنائهلهماعادةالنصمتخيللتأويليحكمهاالذيالعاموتصورها

علاقةلهتكونأنيجبالإبداعيللنصفالمزجم.إبداعيةثقافيةطروحات

ترجمته.منليتمكنومعانيه،وصوره،لغتهحيثمنالأدبيبالنصسحرية

فهو؟بحتةأكاديميةعلميةبرؤيةوترجماتهدراساتهفيينفردبلاشيروريجيس

القديم.العربيللتراثمبدعةولقراءةللاستشراقالعلميالوجهيمثل

القيمةالترجماتمنالقديمالعربيللنصبلاشيروترجماتدراسات-

منيطبعهالماومزجمها،مؤلفهافكررحابةوفيمداهافيأومنظورهافيسواء

للعروبةعاشقاَالفرن!هصيبلاشيرفيهابداالعربيةالحضارةلقراءةعاشقةرؤية

منالقديمالعريللادبمبدعةلقراءةالمشرقالوجهبذلكفكان،والإسلام

غير.لاالأدبأدبيةأجل
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4.ملاحق

يب!ُار!"صفصا،

*ا،ط"كا،سصىيامخياا!د!يا!منألثرأ
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بلاش!عنلأ1ثنزلزجمة1محدكؤ.،.4

والمؤلفاتالنثريةبالكتبيتعلقفيماأنهنجدالنثرترجمةبقواعديتعلقوفيما

عناويننقلفيالواردالنظامحسبمنقولاالكتابعنوانفيالمؤلفاسميُكتَب

المراجع.فيالمؤثفينواسماء

العربيةالكتبأسماءنقلفيالتاليالنظاميُستعملالتباسأيولتجنب

النقل.فياستعمالهاإلىنحتاجالتيالتقنيةالأسماءوكذا،المراجعفيومؤثفيها

ء:،ر:rف:آ

ب:6ز:2ق:9

ب:،(وتركية)فارسيةز:ر(وتركية)فارسية!:كا

ت:،س:فىكأ:!

ث:مش:؟ل:،ونركية()فارسية

خ:8ص:؟م:*

ج:ع(وتركية)فارسيهَض:؟!:*

ح:؟ط:؟4:5

خ:"ظ:2و:"ة7ولَركية()فارسية

*:4ع:،ي:لأ

؟:4غ:ق

وطويلة(iوالكسرةدا،والضمة،*)الفتحةقصيرة:الصوتيةالحروف

(!.!*.ءفىة،دا)ةوالتركيةالفارسيةوفي.(ةوالياءتا،والواو،!لألف)ا

.(")أل*َيو*دف!،،!الأفي،*wأوْ:المركبةالصوتيةالحروف

.الأعلامأسماءبنقلالمتعلقةالأخرىبالأنظمةيتعلقفيما

,5pour editions et traductions de textes arabes9،)ح*,getلاv1لا( R. Blachere et ،. Sa)

patronage deحاsلاSociete d' edition ،( Les belles Iettres», Collection arabe publiee so

7:I' Association GUILLAUME BUDE, Paris, 1953, p
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أسماءتُطبع،وبالمقابل.عربيةبحروفالعربيةالشواهدتطبعأنيعي!بطو-

المناقشاتفيالمستعملةالتقثيةالعربيةوالكلماتالمذكورةالكتبوعناوينالرواة

.(")مرصوصةوبحروف(مائلةبحروفالأخيرةالكلماتهذهعبطُتو)

إلىتترجملمالتي،العربيةالكلماتتنْقَل،التقنيالطابعذاتالحواشيفي-

.(2)مائلةبحروفالنظامهذاوفقالمكتوبةالكلماتوتُطبع.()الفرنسية

المزدوجةالصوائتوفي

مثل:،الكتابةعندالكلماتأواخرفيالثلاثالإعرابحركاتتُهمل(،

-Imam!الحرمين!إمامْ al- Haramain

-Badrالبدور""بدْر al- Bodour

-Sitt"الشام"ستْ ach- Cham

'L)ابو(كلمةوضععلىىنُكلافييُحافظ Abouالأحوالكلفيبتة،

واصل:بخطيطبعدهابماوتُوصَل

Ali"طالبأبيابن!علي bnouAbou- Talib`

:iya:ببساطةفتكتب-iyya(و)ئة-iya(ةَي)النهاياتوأما

لوء،3"أأل*"معاويةلا

`-[A!العمادية! Imadiya

تُعرفُهاالتيبالكلمةوتوصل،الصوتيةقيمتهامعالتعريف)اد(مختَب

الجملة:أولفيإلاكبيربحرفبَتكولا.واصلبخطيط

-al،الفارابي!ل Farabi

ar-R!عi""الرازىِ

4.0 :l7!أكا(،)

."العربىالنصوترجمةنثر،قواعدبلاثيركتابمنأ7الفقرةفيإليهاثارالظامبحسب(*)

38:2( Regis BlachPre et J. Sauvaget, Ibid, p)
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(!ا)ألفن!ف،صائتبحرفمنتهيةأخرىعربيةكلمةعَبْتَتوحين

تسقط:(الوصلهمزة)يعني

-Abou-1("لما)الفداء"أبو Fida

:الأشخاصبأسماءيخضصوفيما

كبيراَ:الأولحرفهاويكتب*كا!،)ابن(بكلمةالاسمأولفييُحْتَفظ-

Ibn"خلدون"ابن Khaldoun(واصلخُطَيْطِغ!يرمن).

:(b.)إلىالنسبسلسلةفيالكلمةهذهرصَتْخُتو

.Omarb"الخطاببن!عمر al- Khattab`

مختصران)2(.فلاBanouو)بنو(Bint)بنت(كلمتاأما

العلم،اسممع،الاسمبعدالواقعة،والفارسيةالتركيةالألقابطَبْرُت-

كبيراَ:الأولحرفهايكتبولا،واصلطْيَطُخب

`Adra-khatoun"خاتونعدرا

-Ahmad"شاهأحمد! chah

-Ibrahim*(3)،اشاب!إبراهيم pach

يقبلهالذيهوالمراجعفيالعربالمؤلفينإلىبهيُشارالذيالإسم-

دينوري6Dinawدة:التعريفأداةمنهوتحذف.الأوربيالاستشراقيالاستعمال

A()4آinawarآالدينوري)وليس 4 D).

.(ّ)المستشرقلاستعمالالمخصصبالشكل،قوسينوبينالأسفلفي-أ

العرلما،.النصوترجمة!رقواعد8بلاثيركتابمن117الففرةانظر(*)

،9ء

.29-30:Ibid, p(،)

(2)،"أ3:4.0،.

31:،،3( ]bid)

.7"6:4( Ibid, p)
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.('A1-Masنا4آ(Macoudi)مثل

للكتابالكاملالعربيالإسمالعنوانوصفحةالغلافعلىوينقل-

ويكتب.(،7)الفقرةفيالمبينالنظامبحسب(الفرعيالعنوانذلكفي)بما

التاليتين:الطريقتينإحدىبحسبةرش!ابمتحتهبالفرنسيةالعنوان

ويدلالفرن!يللقارئمفهومامعنىيقدمالعربيالعنوانكانإذا-أ

بينترجمتهوتوضع،بدقةيُزجمكافيةبدقةالكتابمحتوىعلى

مثل:،مزدوجيننيَلِّيَلُه

livre>>الأغايْى"!كتاب des chansons4-'!!*"آ،)،(طء!alة*،،

«4Dimagqء،،ورص!"دمشقتاريحْ! « Histoireةقى،*+،،

وأ،للسخريةالمثيرةأوالفرنيللقارئبالنسبةالمعبرةالغيرالعناوين-ب

سوىالكتابمحتوىوبينبينهايكونلاأو،للترجمةقابلةغيرتظهر

لاستعمالنا،طبقامصطنعفرنم!يبعنوانتُستبدل،بعيدةعلاقة

قوسينبينويوضع

4!33*،،"ةَرْطِفلاوعُضرَةالفَتْرة"نُضرَةُ al fitr"لماu 3 rat al fatra"اaw
(D (Histoire des Seljoukidesالسلاجقةتاريخ".

2"لهةf،"والآثار،الخططذكرفيوالاعتبار"المواعظ wal- i`tib،ءal Maw

(Description de1' Egypte)!1-كقإal- bitat waمصر".لاوصف4،،!ك

الأمرتعلقسواءالحواشيلكتابةعامةمبادئ،كتابهفيبلاشير،وضعوقد

أنه:يرىالعربيالقسميخصففيما.الفرن!يالقسمأوالعريبالقسم

:(2)بالفرنسيةالحوايثيكتابةتتم،الشائعةبالاختصاراتالاستعانةفي-

استعماليستحسن،العلاماتفيإصافهنالكيكونلاوحتى-

التالية:الشائعةالاختصارات

.5:1( Regis Blachere etJ. Sauvaget, Ibid, p)

.19-20:4.p!(2)أكا
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نوافق(،)،لَطايق

"ةزياد،"مضاف

مف!يسه(اوخرآ،سظ

فى(وارد،من")مذلمحر

مثاله،،ة،،مك

بلإععاكا(اولهالفمكلمضبوط،مشكول"

انظر(:اي*.نمللنمئز)ونسنصل،طلرن"

")،الثيوان

النالث!يسه(،)،الطههعة

الملرفة(،)ومه

ا!لرنهَ("خهر

نفسه(الموضع،في

"نفسه(

"ي1،ض!ء)

فيها(،مشكوك،طراءة

لاحقا"،)"ادناه

نفص")!منطا

ثي"العمطى(

"واعلاهأنناالمنكورالموضع"في

يلههماثر"("عى

)،المخلىطة(

)،المخطوطانه(

مهمل"،،)محنوف

"5اعلااوا!نآالمنثورالمصطراوالكنالي)في

مشطو"")،ممحو،

لهفى(غر،من،طلا،

العنكورة:الرواية!طى،،النصاناي:كذا

الناشيسه(هنخطاولامط!ه!ا،خطاليعمتفهي

إعهالأ(ولا،يالممكلط!ضغر"من

ها"بطاو،ه!ط"وما

(<4iها")عمعA-6(

"علاها،ا!نأ"

نرن(:ايء!.+التهاسهامن)!حذر"انظى(

"،المحرا!ة(

الصونية(الحروف)"لهـحة

)"الآورَ(

ace. accord

add."الاه4غ

alt.m d' une autre main

ap. cite par

art. article

av. p. aver points diacritiques

63. compare2

70 divan4ة

edition. editeur.!ع

a folio... recta...!

r... b folio... verso

endrnil*ع*غibid. au

id. le mime

i.e. c' est-I- dire

incert. lecture douteuse

infra ci-dessous

lac. lacuna

1R. ligne

loc. cit " 1' endroit citeci- desus

marg. en marge

ms. manuscril

mss. manuscrits

8*.ه*ع"

op. cit. dans 1' ouvrage cite ci- dessus

rat.3!(ال3!

3. cans

:indiqueeهـاا؟ع!هienكاsic. le textedonne

niة une [cute d' mprssion, n،فىفىع!ce

une erreur dei' editeur

esل!diacri iq!3.0كع. a s oin

sq. et suivant, suivante

sqq. et suivants, suivantes

supra ci- dessus

70.7ة3

var. variants

savecindication7اععا ". des voy

veetلأع
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UJضرورةغيرمنالحواشيإثقاليُتجنب cذكرعلىفيهايُقتصر

اختلافعمدامهملينالمقمدة،التوقعاتتقويمفيالمفيدةالنصوص

متميزةلهجيةخصائصيؤلفلامماوالإملاءبالكتابةالمتعلقةالروايات

بدلأبي،المقصورةالألفبدلوالألف،العكسأوالواو،بدل)الفاء

الكلماتقلبكذلكمهملين،(بالعكسوالعكس"*6آpourتآكا!!أبو

المكررةأوالساقطةالحروفأووالنقاط،الأسلوبيةالقيمةمنالمجردة

الناسخأخطاءجميعنُهملباختصار،(الخوارجبدل)الخواجسهوا

.للمخطوطات!انماللنصفائدةتعطيلاالتيالفردية

إلىالمناقشةهذهاستُبعِدت،ةلَّوطُممناقشةمانصتفسيراقتضىإذا

الملحق.

الاقتضاء.عندالسابقينوالمفسرينالناشرينحدسياتتُذكر

كماآبعلامةنفسهالنصفيإليهالارالتيالتحريفاتنطاق!خارج

وتشير،(1)النصلتحقيقالاصطلاحيةبالعلاماتيتعلقفيمايتضح

الناسخ،منخطأإماأفهافينشكأنيمكنالمواضعالتيكلإلىالحاشية

وأغموضكلتُزيلأنالحاشيةعلى.المؤلفمنإهمالأوخطألههاما

خللوكل،نحويإرباكوكل،المفرداتفيخللكلتُبينوان،"إبهام

الأصلية.المخطوطةعلىجرىتنقيحكلوتبينوالعروضالوزن

كلذُكرت،النصلتحقيقأساساالمخطوطاتإحدىاتخذناإذالا

.!*)"فيهالواردةغ!يرالنصوص

الواردةغيرالنصوصكلذكرناأساسا،مخطوطاتعدةتَلمْعُتساإذا

.(2)للقارئمفيدةإليهاالإشارةتكونمابقدرفيها

الطبعةفيمصححوغيرالمخطوطاتفيواضحاتحريفامحُزَفموضعكل

t)صليبينبينيحصرأو،آبعلامةقَبْسُي،المحققة ... t)هذاكانإن

.(3)آبهالمرادآصحسآ:مثل،كلماتعدةيشملالتحريف

.6،:4، pأ*(،)
.17-18:2( Ibid, p)

)3:ه،16. Ibid)
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.الكتابآخرإلىالحوالهثيتُسْتبْعَد-

بالتاليينبغيولا.اللزومعندللنصكاملفهمضمانإلىالحواشيتسعى-

.ولغويأدبيطابعذاتومناقشاتتاريخيةتفاصيلإدخالفيالتردد

محضا.مرجعيامظهراتأخذأن،حالأيعلى،للحواشيينبغيلا

علىأوبها،معترفقيمةذاتمرجعيةأوعامةكتبعلىعامبوجهنُحيل-

.معلوماتأيالعامةالكتبتقدملمإنأساسيةكتب

عامةمبادئوضعفيمبينهوكماالمرجعيةالإحالاتعرضوحول-

للمصادر)،(.

رقمأيإلىالواحدمنتبدأصغيرةبأرقامالحواشيإلىالإشارةوتكون-

التوالي.وعلىكلهالكتابفيمحتمل

عفحةكلفيللحواشيمستقلبترقيمالمطولةالكتبفييؤخذ،وبالمقابل

فيها.محتملرقمأيإلىالواحدمنيبدأ

.واحدةحاشيةفيمنهاعددجمعيمكنالحوالهثيكثرةلتجنب-

عربية.بحروفنصعلىمختويأن،لحاأيعلى،للحواضيينبغيلا-

ضرورياَ)2(.ذلككانكلماالفهرستفيالحواشيمحتوىصياغةتعاد-

الضرورةوعندوالملاحقوالترجمة،المدخلمحتوىالفهارسوتتناول-

الحوالهثي.مادةمنمفيدايبدوماكل

:يكونالتصنيفيخصوفيما

العربي.النصالاعتباربعينيأخذلاأنهإلاألفبائياالتصنيف-

تمييزا،الأكثرالاسممختالملاحقفي،الإمكانقيد،الشخصياتتُصنَّف

فينترددولن.الاسمبنفستبتدئعناوينسلسلةتفاديأجلمنوذلك

الإحالة.عناوينمضاعفة

.5-6:4.pp6أ((،

.38-37:5,2(Ibid)

.7:2( Ibid, p)
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.الكلماتبهذهالمبتدئةالأسماء"و"أي"أبو"خانةفينصف

الفقرات)راجعمختلفتينبصيغتينالاسمنفس،النصفي،يُدرَجعندما-

،(العريالنصوترجماتنشرقواعدبلاشيركتابمن136،،29،،25،،23

.(،أالأخرىعلىالواحدةب!حالة،اللزومعند،الصيغتينهاتينالفهرسيقدم

أنه:بلاشيريرىالعربيبالقسمالخاصةالإحالةبطرقيتعلقوفيما

يأبدون،عربيةبأرقامالصفحة!الى،رومانيةبأرقامالجزءعلىثحيل-

Tقdad,،آ)75.:أخرىإشارة Ta'r. Baه!BAODا"!!

توضيحهاينبغيوالصفحةالجزءعداالنصفيتقسيمأيعلىإحالةكل

=.chap()الفصل:ملائمباختصار chapitreالحاشية؟()n. = noticeالرقم(؟(

n°. = numeroالبيت؟()v.= versالسطر(؟(I.= ligne؟etcفي:كما

.123ص،4المجلد،وليلةليلةألفيْا4/123،الليالي

.123Nuits, IV, 123 = 1001 Nuits, tome IV, page

.478الليلة،وليلةليلةألف:تعني478رقم،الليالي:أنإلا

,Nuits.،ةول* n. 478 = 1001 Nuits, 478e

!بحرفمتبوعا(folio)الورقةرقمإلىبالإشارةالمخطوطاتعلىنحيل-

ترقيممرقماالمخطوطكانوإذا:(verso)الظهرأيbبحرفأو(recto)الوجهأي

.(2)الصفحةعلىَليِحُأ،ورقاتترقيموليسصفحات

كالتالي:بلاشيرفلخصهاالفرثمهصيبالقسمالخاصةالإحالةطرقأما

هذهفي؟الفقراتعلىالضرورةوعند،الصفحاتعلىالفهارستحيل-

بفاصلة؟منفصلينعددينشكلعلىمتجاورينبرقمينالإحالةتكونالحالة

.8فقرة،48صفحةتعني48،8:وفاصلةبنقطةمتتاليتينإحالتينتُفصل

.39:1(Ibid, p)

.2(Ibid)
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تأسيسبزيادةالجملةإلىكذلكنحيل،التوضيحمنمزيديُرجىعندما-

.25،7:النصفيالجملةعلىيدلبحرفالفقرةرقم

،(،)بالمختصرمسبوقةرومانيةبأرقامتقدمالجزء،إلىالإشارةأمكنإن-

(40"،":73,5).5فقرة،73:ص،)آ.:جالتمهيدترقيممعالخلطلتفادي

وأالشخصيةحولالموسعةالمعلوماتفيهاتردالتيالصفحاتإلىيُشار-

.89،4:صفيقةبأرقامالمذكورينالبلد.

،moteحاشية:أيبالمختصر).*(مسبوقةبأرقامالحواشيعلىالإحالةتتم-

.(،)".782:مثل

النص:فيالمذكورةالكتبعناوينأما

كلمتيباستثناء،النصفيالمذكورةالعربيةالكتبعناوينجميعفتُتَرْجَم-

وُيكتبالمذكور.بالشكلكتَباناللتين(Divn)و،ديوان"(Coran)!قرآن"

كبير.عنوانكلفيالأولىالكلمةمنالأولالحرف

الترجمة،فيالمختارالعنواننَعْتَمد،الفرنسيةإلىالمنقولةاليهبحالةوفي-

مثل:النشر،لحظةنافذاَويصبح

كهمح!!3نةق!س!كاك"3ء:بترجمتهالمعروف،الذهبمروج"

القسمترجمةعلىنَقتصر،المبهمالعنوانأوجداُالطويلالعنوانحالةوفي-

:(ّ)الكتابعضمونعنالمعَئر

"الزمانأخبارمختصرفيالجمان!عقود

(61z-لة،ممةnamazmubtasrabbجUqud aljuman')

Abreg6)"العامالتاريخ"مختصر d' istoireUniverselle)

الظاهر"الملكسيرةفيالزاهر"الروض

(likaz- ahirول-siratalجar- Rawdaz- Zahir)

'Vied)"بيبرسالظاهرالملك!حياة al- Malik az- Zahir Betbars)

.8العرىالنصوترجمهْلر،تواعدبلاضيركتابمن6الفقرةانظر(*)
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اعتماديمكن،الكتابمضمونعنرئَعُيلاالعربيالعنواننصكانواذا-

مثل:،رث!نلالجنةمعبالاتفاقيُختارمختصرعنوان

'-rsadal)،فا(الياقوت"لأديبامعرفةإلىالأريب"إرشاد azi!...)"!بمqaY

DictionnireBiographiq!لا"الزاجم"معجم

ترجمةمن(آ!ف،!اك)"!كتابكلمةدائماتُحذَفُ،"سيبويه"كتابعدافيما-

:العنوان

Kitab)"التاتخ!كتابة at- tag (le Diademe

c)رسالةكلمةفيالأمروكذلك (opuscule, 6pitreمتمماَجزءاَكانتإذاإلا

:للعنوان

Risalat"الملائكة"رسالة l- malaika

fi"اليقيندرجاتفي"رسالة:لكن daragat al- yaginذ3*لة*

Des!س(")،اليقيند!درجات:تصبح degres de la certitud

العناويناختصار-أ

التالية:الطريقةتُوَظَّفالعناوينباختصاريتعلقفيما-

باسمامااليهنشيرالكالَب،لنفسواحدمنشورسوىنذكرلمإذا-أ

وعند.عنوانهفيغيزاالأكثر(الكلماتو1)بالكلمةداما،الكاتب

ذا:للكلماتالنسبيالطولالاعتباربعينيؤخذالاختصاراختيار

:القولمثلايفضل

"ولْ!*-3/45ربهعبدابنمنبدلا")44،،لم!أ3/45.45العقد،

RABBIH,أ"ـه45.

كلفيالمؤلفهذااسمنذكر،المؤلفلنفسكتبعدةأوردناوإذا-ب

كتابهعنوانفيتميزاا!ثر(الكلمات)أوبالكلمةمتبوعامرة

مثل:،(الضرورةعند)وبالخصوصى

.35-36:1(R6gis Blachbre etJ. Sauvaget, Ibid, pp)
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لدوزي"العربيةالمعاجم"ملحق=ملحق،دوزي

.DOZY, Suppl. = Dozy, supplement aux Dictionnaires Arabes

لدوزي،وأدبهاالأثدلستاريخفي"بحوث-بحوث،دوزي

DOZY, Recherches =Dozy, Recherches sur1'Histoire et la litterature de1' Espagne

تميزاالأكثر(الكلمات)أوبالكلمةالمؤلفالمجهولةالكتبالىويشار-ت

عناوينها.في

الكتب،معاملةمجموعاتأودوريةمجلاتفيظهرتالتيالكتبوتُعامل

مثل:نفممها،القواعدبحسبعناوينهاومختصر

للامنس"الأمويينبلاطفيملكي!شاعر=ملكيشاعر،لامنس

al ! la Cours desلأns, un poete ro!ثط8!س.ns, Poste royal = H!ور!ل

.1904,1(Omayyades, dans Revue deI' Orient Chretien, IX)

يجب:العربكاالنصبعرضيتعلقفيماالنصلتقسيمبالنسبة

الخ.،فصولأو،أقسامأو،كتبإلىالتقليديأولأصلياالتقسيممراعاة-

،فصولإلىالنصتقسيميمكن،تقسيمأيفيهايَرِدلاالتىالنصوصفي-

بينتوضععناوينَ-مناسباذلكرأيناإذا-المُحدثةالتقسيماتإعطاءويمكن

.م....؟قائمتين

رومانية.بأرقام(فصول،أقسام،)كتبللنصالكبرىالتقسيماتترقم-

صفيقة.عربيةبأرقاموتُرقملذلكالضرورةدعتكلمافقراتإحداثويمكن

ضروريا.ذلككانحيثمابنودإحداثيمكن-

مرقمةوفقرةبندايكؤنحديثكل،والسننالأحاديثمجاميعفي-

وحدها)2(.

،والفصول،والأقسام،الكتبنهل!اخعتوضعللعناوينةبسن!لابو-

سطرعلىالصفحةوسطالنصضمن-الضرورةعند-الفرعيةوالعناوين

.(3)الرومانيةالترتيبيةأرقامهاتسبقهاأسطر،عدةاوواحد

.6:1(. Ibid, p)
(2)*ة4!15:5.

.5،:3( Ibid" p)
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فنجد:الحواشيلكتابةبالنسبةأما

بمصدرها،(أمكن)إنمتبوعة،الحاشيةفيتعادالنصفيالمعتمدةالرواية-

كلوتتبعسردها،أوالرواياتمختلفمناقشةالنقطتينبعدوتأئ.بنقطتينثم

مصدرها.إلىبالإشارةرواية

(كلماتبجملة)أوالكلمةبنفسالمتعلقةالرواياتمنروايةكلتفضل

بفاصلة.تاليتهاعن

عنصركلويتكون،الحاشيةنفسعناصربينفاصلوخُطيطنقطةنُدرج

مثل:،شتىرواياتلهاتوجد(كلماتجملة)أوكلمةمنفيها

.mss. s. accم!:!حلبتة:جبيّةح،3.0.!("،جليلة*.-صغيرتان:صغيرة*.

ذلك:تفسير

الروايةهي"جبلية"،الجيدةالروايةهي"حلبية":*بالمرقمةالجملةفي

هيو"جليلة"،ء(")المخطوطةفيإعجامبلا"حلسة"،حالمخطوطةفيالخاطئة

.(النحويالتطابقأهملتالأنهاالمخطوطاتفيالخاطئةالرواية

التيالملاحظاتعلىبالشعر،المختلطةالنثريةالكتبحواشيفييُستدَذ،-

جملةعلىالنصفيالدالبالحرف،واحدةدفعة،الشعريةبالشواهدتتعلق

,al...فيهبيتلكلالمعينوبالرقم،(الشاهد)ّ a2, etc:(ْ+)

الحوالهثي،منحاشيةكلبعدالسطرأولمنالبدءعنالاستغناءيمكننا-

الحرفبعدهاويوضع،//بعلامةتاليتهاعنحاشيةكلتُفصلالحالةهذهوفي

.(")!:استنفرت3.".*33./كا!يتلافى:يتلاقى.ح؟مثال،التاليةالحاشيةعلىالدال

الطباعي:للعرضبالنسبةأما

بحروفصن!لاعلىوالإحالات،صغيرةعربيةبحروفالرواياتفتُطبع-

،(Pء+صس3CAPITALES)مصغرةكبيرةبحروفالرواةوأسماء،()صفيقةمصرية

.العريالضوترجمةلرقواعدفيبلاثيركتابمن59الفقرةانظر(")

بلاشير.كتابمن48الفقرةانظر(**)

.20:1( Regis Blachere etJ. Sauvaget, ibid, p)
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c)ايطاليةبحروفالمنقولةالعربيةوالكلماتالمذكورةالكتبوعناوين (italique

.(")رومانيةبحروفالمستعملةوالاختصاراتوالمناقشات

المرجعية:والاختصاراتالعلاماتفهرسيخصوفيما

للعلاماتمفتاحاتكونإجماليةلائحةحتماالعربيالنصمطلعفييُوضع-

قواعدفيبلاشيركتابمن3(ّ)الفقرة)انظر(2)المخطوطاتتسميةفيالمستعملة

.(العريالنصوترجمةنشر

الاختصاراتب!يجازتبينثانيةلائحةإليهنضيفأن،اللزومعند،يمكن-

العامالفهرسمنأكثربها،المستشهدالكتبعلىللدلالةالحاشيةفيالمستعملة

:(العربيالنصوترجمةنشرقواعدفيبلاشيركتابمن23الفقرةانظرللمصادر

aك(.انآB)آ**!K. al-'A=!ق.

.(3= IBN QUTAYBA, K. al- Ma * rif (ed. Wiistenfeld!*.*

أنه:نجدالنصفيللزياداتبالنسبةأما

عبُطوقائمتينبينوُضعفيه،مدسوسبنصالمتنفيالاحتفاظأمكنإذا-

.صغيرةبحروف

أنغيرمنفيهامشكوكاأصالتهاتبدوالتيبالمقاطعالمتنفييُحتفظ-

المدروسةبالنصوصكذلكفيهويُحتفظالصدد،بهذابصراحةالحكممننتمكن

من:خاصةطباعيةبعلاماتإليهايُشارأنغيرمن،بدقةتحديدهايمكنلاالتي

وظنونه.شكوكهعنفيهاالتعبيرالناشريستطيعتوضيحيةحاشةخلال

،المطبوعالنصفيعليهوردتالذيبالترتيبالقرآنيةالآياتتحتفظ-

الى،الحالةهذهفييُشار.القرآنفيلهاالتقليديللاستعمالمطابقايكنلمولوى!ح

الحاشية.فيالتطابقعدم

تكونعندماالهوامثى،علىالقراءتعليقاتوكذا،الهامةالتوضيحات-

بينالصفحةأسفلإلىصغيرةبحروفتُنقل،النصفهملتسهيلبالإبقاءجديرة

)1.ه:20. Ibid)

.20:5,2(Ibid)

.الموضوعإلىتتطرقالتي78-76الفقراتإلىيثيرأنالمؤلفاراد(*)

ءهء
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نأينبغي.مناسبعرضذيبفراغواضحافصلاعنهماوتفصلوالحواشيالمتن

قدمف.التيالمخطوطةعلامةُمنهاتوضيحكلتَتْبَعَ

العلاماتمنبمجموعةإماالزياداتهذهإلىنشير،الالتباسولتجنب-

لهاماالخ(000،،،آ،7)الإنجليزيةباللغةالمنشوراتبعضفيالمتبعةالعادةوفق

عليها)"(.للتنبيهالأرقانأو،الكبيرةالحروفباستعمال

الفرن!سي:للقسموبالنسبة

للقواعدوفقاوبنود،،وفقرات،وفصولكتب،إلىالنصتقسيميتم-

.(2)(.)المبينة

الطباعي:العرضوفي

بحروفوششعان،القائمةالرومانيةالطريقةعلىبحروفالترجمةعَبْطُت-

شديرادكلمةلإبرازأو(+ْ)خاصةحالاتفيالمائلةالإيطاليةالطريقةعلى

إليها)3(.الانتباه

يمكنلا،النصصلبالشعرأبياتترجمةفيهامخوًنالتيالدواوينفي-

كلبدايةفيالسطرأولمنالكتابةعلىتقتصر:خاصطباعيترتيباعتماد

.شعريبيت

مطبوعةالشعرأبياتتكونبالشعر،المختلطةالنثريةالنصوصفي-

.(4)النمريالنصمنبوضوحتُمئزحتىوداخلةأصغربحروف

الخاصة:الترتيباتيخصوفيما

(،17)الفقرةفيالموضوعةالقاعدةبحسبالمكتوبةالكلماتتطبع-

مائلة.بحروف

،العريالنصوترجمةلرقواعد5بلائيركتابمنبعدهاوما50الفقرةانظر(*)

العريالنصوترجمةنئرقواعدفيبلاضيركابمنا52و)5او146الفقرةانظر(**)
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آخرها:علىبنجمةالمصطلحاتمعجمفيالمشروحةالكلماتكئز-

ط*كا)،(4*"!ركعة

وعلى،(المصادر)ٍوفهر!ست(ّ)والخلاصةالتمهيدرومانيةبأرقامنرقم-

فيمقابللهليسمماالنصبدايةقبلالواردةالترجمةقسمعناصركلالإجمالوجه

النصترقيمبيندقيقةمطابقةعلىالحصولأجلمنذلككل.العربيالقسم

.(2)ترجمتهوترقيمالعربكا

les)للشواهدبالنسبةأما citations)أنبلاشيرفيرى:

."..."مزدوجينهُلَيلننبينالنصفيتُوضعالواردةالشواهد-

منسطركلأولفيمزدوجينهليليننفتحالمستفيضى،الشاهدحالةفي

les)الحوارفياللبسلتجنبالشاهد،هذانص dialogues).

غيىمنبنقطتينمسبوقةمائلةبحروفالقرآنيةالشواهدعَبْطُت،بالمقابل-

الشاهد،بعدقوسينبينمباشرةالنصنفسفيالإحالةتوضع.مزدوجينهُلَتلَين

مثل:،عربيينرقمينبواسطةوالآيةالسورةعلىالإحالةوتكون

Conduis-nous.,6,1)(المُ!نشَقِيمََطاَرضلا)اهْدِنَا dans la voie droite (C

غيرمنأيضاَمائلةبحروفالضصفيالواردةالكتبعناوينعَبْطُت-

(3
مزدوجين."-

العناوين:يخصفيما

أوواحدسطرعلىالصفحةمنتصففيوتقسيماتهالنصعناوينتُوضَع-

أسطر.عدة

المصرية:الطريقةعلىصفيقةبحروفنطبع-

بلاشبر.كتابمن98194انظرالفقرات(*)

بلاضير.كتابمن23انظرالفقرة(**)

(1ةكاا)4"36:5.

36:4. p2,ة6أ(R6gis BlachBre etJ. Sauvaget)

(3)*أ4آ37:5.
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بحروفوتكتب(...إلخأجزاء،)كتب،الكبيرةالتقسيماتعناوين-،

.مصغرةكبيىة

.صغيرةبحروفوتكتب،الفصولعناوين-2

.والفقراتالعناوينأرقام-3

علىأسطرعدةاوسطرفيمجموعةالتمهيد،في،الفقراتعناوينتكون-

الأيسر)"(.افامش

الاهتماميكونحينماالتقنيةوالكلماتالكتبلزجمةقواعدبلاشيروضع

:إذ،الفرنسيةاللغةالىالنقلعلىمنجا

المختصين،الىفقطتتوخهلاالتيالكتبفيالفرنسئة،إلىلَقْنُيأننبغي.،

لمبدأخلافا-المترجمعلىمجب.المؤلففكرةتحريفغيىمنترجمتهيمكنماكل

أنيمكنهالاعربيةكلماتشرطاوقيدبلانقلعادةعنيتخلىأن-نفسهالزجمة

)كافر(،أنهعلى(الصلاة)تاركإلى"ننظر:مثلفجملة.القارئذهنفيشيئاتمثل

"(د)المؤمنمرادفأنهعلىإليهيُنظَر()المصليأنحينفي

s!ل! co3ةest pآk al- calat, alors que al-moucall383خمعأ leول*طon regarde co

"Mnu` min

مفهومةجعلهايمكنحتىتقنيةمصطلحاتمنفيهاماكليُتَرجَم

مقابلة.فرنسيةكلماتباستعمال،للجميع

تردمرةكلفيالحضاريةوالمصطلحاتالتقنيةالكلماتتزجم،وبالتالي.2

:الإمكانقدرفيها

`-3al)أميرالأمراء umara'(1' emir-supremeة**،
aلاe)الشريعة (la loi isliqك-3*أكة!

-id)الفطرعيد al- fitr (la fete de la Rupture du jeune`

،ذة*سكة(license)زةجاإ

(1)*ة37:0.4.
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"!ناقوسكلمةمثل،العريالكلمةمعنىبدقةتوضعأنالترجمةلهذهينبغي

Runeتعنيلاالتي4ء"ك!تا clochenانما!»Runesimandre.سيفكلمةومثل!

sayfتعنيالصي(((usabreبكلمةتترجملا*!ا*4!قلم،وكلمة."َء،َح!س"ولا

.»calameلاكلمةلههانما!(،اال+!س!

كانتإن،مهملةبكلماتالاستعانةفي،اللزومعثدالتردد،ينبغيولا

مثل:،العربيةالكلمةمعنىبدقةحضَوت

5!"كاةة4ة!كاahutier)"يقيدصنا"

ab)((بقصا" (ortifleur4!5ي

إلاليستالفرنسيةالكلماتبعضأنالحاجةعندنتذكرأنيمكننابل

مثل:،بدقةمعناهاتؤديزالتلاوهي،عربيةلكلماتقديمةكتابات

attabi)"يباّتَع" (tabis`

rabab)""رباب (rebec

,(e)""نقارة (nacireش!nagqara (timbale de caval

للغتا)+(.المعجميةالمواردجميع،الدقةسبيلفي،يستعملأنللمترجِميحق

حينالمزجمةللكلمةالعربيالشكلإلىقوسينبينالإشارةكذلكمقدورهوفي

le)>،:مفيداَذلكلهيبدو connetable (amir-akhor،،

amir"المؤمنينأميردلاالتقليديةبالزجمةيُحتفظ.3 al- mu' minin':وهي

،(Prince des Croyants

."!ة!الادبلفظAllah،"اللهالجلالةلفظيترجمأنيفضل

)ويكتب)خح"حق"*!!س!بلفظhagg""الحجكلمةتُترجمالاصطلاحوفي

كبيرا(.الأولحرفه

فيواردةوهيبعيد،زمنمنذْتسِنرُتالمي-التاليةالكلماتتعامل.4

الاحتفاظمعمنها،الجموعتكوينعندلاسيما،فرنسيةكلماتأنهاعلى-المعاجم

:التقليديبإملائها

الفرنسية.اللغةبمعنى(*)
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لهاورش

ارياز

لهرنم!

قاض

هـفطان

هاند

(ي!يلخ،)خلانةخلينة

تصبهَ

شاه

شيخ

ف!ر!ف

لفدر

د!نار

درهم

د!وان

حن

دوار

امير

ريَمث

rw
لتوى

فندق

نوكهَ

غماني

راما

!فَ،ةضو

صوفى"

تصوف-صوفية

غول

همأحبى

كاكاة!ءل!ءط

bazar

burnous

cadi

caftan

ء!كا.

(nءcalife ( - fat، - i

kasbah

chah

cheikh

ء!َح3ة3

derviche

dinar

dirhem

divan

لأكا**

douar

emir

fakir

fellah

fetwa

fondnuk

nouba

osmanli

ه*ء4

raja

Razzia

rezzou

(isme)جsou

ghoule

habous

+20

حي

حمام

م!رح

الههرة

حور!ة

امامي(،)إمامة،)مام

الاسلام

خان

مملوى

مزار،ة!فمراله!

مور!ناني

مدرممهَ

محراللأ

منذنة"ةمنار

مولى،ملا

معمعد

مؤذن

مثت

اسلاسي8مسلم

5َصرنا

-Lb

سورة

سلطات

سنة

عمامه

علماء

،ةوزار،لنرر

وزارياوير!زل

زاو!ة

كلا!"

hammam

harem

"،!ة*!

hours

(imam(-at.- ien

Islam

khan

mamelouk

marabout

maure

madrassa

mihrab

minaret

mollah

mosqucc

moucre

muezzin

mufti

musulman

*53!ة

souk

sourate

sultan

sunna

turban

!*!،*

(Visir (-at,- iel

هـء!ةله!5
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يُثقلتلميحبواسطةالاالفرنسيةإلىترجمتهايمكنلاالتيالكلمات.5

القارئيُزؤدمعجمالنهايةفيلهاوُينطم،التاليالشكلعلىببساطةتُنقل،النص

مثل:لها،مختصربتعريفالمستشرقغير

.3*"كلة"ركعة!،6*!3لاعصر"

تخضعأنلهاينبغيولا،مائلةبحروفهكذاالمكتوبةالكلماتتُطبع

de"*"مم!*3:مثل،الفرن!يالنحولقواعد deuxقءخ3حRuneبدون(s) (sهذهفي

التثنية(علىتدلالحالة

التيالمفاهيممنواحداَإلاللكلمةسَنْرَفُملاالشكليعطيلاعندما.6

مثل:،السابقةالفقرةفيالمذكورالمعجمفيكذلكر!َفُتف!نها،العربيةفيلهاتكون

-Abou،(حنيفةالهو"الإمام Hanifa"!"ة،،

'Jالرضى()،الامام imam ar- Radi

،،ة*!*atteكا!له!المنتظى(الامام)ة

3desءالائمعراء(،،،إمام poet*!*)"،

المُفَزنَسة،الكلماتتعريفاتفيهاتبدومرةكلنفسهابالطريقةونتصرف

ناقصة.أووافيةغير،الفرنسيةاللغةفيالمتداولةالمعاجماهمِّدَقُتالتي

نظامهنانعتمد،العامالكتايفْرُعلامعالمنسجمةالاسثاءاتعدا)فيما

:(،)التاليالكتابة

العلم:أسماءكتابةوفي

القارئإلىالموجهةوالحوا!ثيوالتمهيد،،الترجمةفيالعلَمأسماءمختَب.7

الاستعمالفيعادةالمتبعال!ثكلعلىيُحافَظالخصوعىوجهعلىالمستثرقغير

التالية:الأحوالفيالفرنسي

:المقدسالكتابفيالواردةالشخصياتأسماء(،

l) 'Abrahamx?:براهيمإbrahim)

!Jacob"يعقوب:لااYa' qoub)

.30-31:1( Ibid, p)
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القديمة:والرومانيةاليونانيةالأشخاصأسماء(2

D uAlexandrel':لإسكندراIskandar)

(Daqyousقيوسد:لاا"*!ححلا

القديمة:الفارسيةالشخصياتأسبماء(3

"Sapor"شابور:لااChapour)

"نخعرو:محمدالنبياسم(4

i!) ((Mahometu':محمدMohamad)

عندبعدها،رَكْذُيأنعلىقديماً،ةسَنزَفُملاالشرقيةالشخصياتأسماء(5

للاسم:الصحيحالشكل،قوسينوبين،الأولىللمرةورودها

Avicenne)سينا")"ا!ن (Ibn Sina

Tamerlanله!r)"لَيمورلن") (Timo

Saladin)"الد!ن«)صلاح (calah-ad-Din

الشخصياتهذهعلىدالةغيرالأسماءهذهفيهاتكونالميالحالةوفي

العربى:شكلهاحينذاكتُعطىف!فهالها،مشابهةتكونولكنها،نفسه

Mohammad"إبراهيمفأ"محمد b. Ibrahim

Timour-chahفماه""طيمور

لكتابةبالنسبةالمبينةالسابقةبالطريقةمجْتَبالأخرىالأسماءوجميع.8

العلم.أسماء

الفرنسية:فيالموجودةغيرالصوامت

تكشطلا)الهمزهَ(ء
ظ،4

؟ع
ghخ4ch(والتركية)الفارسيةج

ى"
والتركثة()ال!ارسية!"مما

وو)الص!ية(44

والئركية(الفارسيهَ)4ءمه
لاي!!ى

-!(-!،!ءء!ه8(الوصلحالة)وفيكاة

(construct
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1ئت..1ثعدوو

!(!)(الممدودة)الألفالفتحة

ادو*ه(5نوعينلهاونميز:والتركية)بالفارسيةالضمة

تا)لاء(الممدودةالواو

()ة(ةالممدودءلياا)لكسرةا

،(خ)الكلمةاَخروفي،(ء)الصائتوالزكيةالفارسيةفيأنذلكإلىيُضاف

الفرنسية،في(eu)المزدوجالصائتالثانيويقابل،ة()دا:والمنغوليةالتركيةوفي

نقطة.بلا(،)وهو(،)أيضاَوفيهما

جة:دو1طؤ1ئت1ثع!و

أداةن!ف،المكتوبةالصامتةالأصواتعلىأففملدلالةندلحتى؟

)العين(أماشيءمنهايحذفلاالفرنسيةالجروحروفالفرنسيةالتعريف

و)الهاء(،مثل:

le"عاشوراءيوم!ل jour de ` achoura

'41!"*!3"وقتهأوالعصر"ساعة heure*

dansالحمد"لأفي le hamad

القارئعلىفيهيسهلأواللبسفيهبَّنَجَتُيأنيمكنالذيالموضعفي.10

ةو*الصائتينعلىيُوضَع،الصحيحالنطقمنكثيراًيعتربأنالمستشرقغير

منها:الطويلالصائتعلىللدلالةفوقها(8)علامة

Rachidكأ)رشيد(،كا!طء!*)"راشد"

3ـه،!"!)"سلامة"Salama)"سلمة"

Hassan)،حسان"Hasan)،حممن،(

"ة!مءا(،ي)،نناز+،*ءحافظ"،،

إلىءيمتدولا،الحالاتهذهعلىمقصوراَيبقىالعلامةتلكاستعمالإن

.(الفارسيةالكلماتكتابةعدا)فيماوداء
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التيدوماَالمستشرقغيرالقارئتُذَكِّرلوحة،الترجمةأولفي،وتُوضَع.ا

هذهوتعطيه،الطريقةهذهبحسبالمدونةالعلمأسماءقراءةفياتباعهايجب

فيه.استُعمِلتالتيالمختصرةالرموزمفتاح،نفسهالوقتفي،اللوحة

مرعموصة)"(.بكتابةالفهرسفي،الطريقةهذهبحسب،المدنيةالأسماءتكرر

بخصوصوالزجمةللنثرقواعدوسوفاجيبلاشيرمنكلوضع

.!العربيةالنصوصوترجمةنمضر"قواعدكتابهماخلالمنالعربيةالنصوص

<<Regles pour editions et traductions de textesarabes«.بوضعفاهتم

الاهتماممعوالأدعيةالصيَغباختصارفيهااهتمالقراَن،بترجمةخاصةقواعد

.(2)الترقيمبعلامات

يلي:مامختلفةترتيباتبعنوانالكتابفيوردوقد

(4hadit)أحاديثشكلعلىالمقدمةالكتبفي،اْة3*ء4الإسناديُطبع(،

.(،3)عىالاختصاراتباستعمال،صغيرةبحروفغيرهأمبالشيأتعلقتسواء

النصفيالواردةالشائعةوالأدعيةالصيغحتماتختصر،البسملةباستثناء

العربي:الاستعمالحسب

(ه)رض-انتهى(!)-اللهرحمه()رحه-تعالى()تع-ىشيرِر)صصتعم(

حدثنا.ثنا()-أخبرنا(أنا)-آخرهإلى(أآلخعنهاللهرضي

بل،مزدوجتينبينالثمواهدتوضعلا،المحاوراتمعلبسأيلتجنب(2

!)انتهى(.:بعلامةتختتمثم،فقطبنقطتينعليهايدل

الشائعةالطبعةصفحاتوبينبيثهتُجرىسابقا،مطبوعاالنصكانإذا(3

الإحالاتتخريجيمكنحتى،الأيمنالهامشفيإليهاويشار،الترقيمفيمطابقة

والإملاءالزقيملعلاماتبالنسبةأما.الجديدةالطبعةمنسابقةمصادرالواردة

.(،4)ص

29-30:1( Regis BlachBre etJ. Sauvaget, ibid, p)

7،:5,2(Ibid)

ء،،
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بينوُيفصل(....)نيرَّهَزُمقوسينبينالقرآنيةالشواهدفتُوضع(4

.(!)النجمةبعلامةتايَالا

،الواردةالآياتأرقامأوالآيةورقمالسورةبرقمقرآقشاهدكليُتبع

القوسين.إغلاققبلالمرجعهذاويوضع

معجمبمساعدةعليهاالتعرفيسهلالتي،الحديثشواهدمُخاللا(5

Concordancesفنسنك et indices : A. J. ENSINCK،مرجع.أيإلى

بالقدرإلاتُتَرجَملاباستمرارتردالتيالدينيةالعباراتأنبلاشيرويرى

)رحمهفالدعاء:شيئاَإليهتضيفحينأو،النصلفهمضروريةفيهتكونالذي

fasseا)،ةدا(هّنلا misericorde Dieu>>نأعلىاستعمالهيدلحينمافقطيزجم

النص.إنشاءوقتفيمتوفىبهلهالمدعوالشخص

التاريخإلىب!شارةمتبوعةبالأرقامدوماَالنصفيالواردةالتواريخوتُتَرْجَم

:بالأرقامكلهويكونقوسينبينموضوعاالميلاديالتاريخفيلهاالموافق

400le(25.8.1009)هـ"400سنةمحرممنالأول!ل ler moharram

enالإسكندر،تاريخمن1748سنة"في 1748 de There d' Alexandre

يمكنناقصةأوغامضةبطريقةالأشخاصعلىيدلالذيالنصوفي

مثل:،للتوضيحقائمتينبينكلماتإضافة

"....عساكر!ابن9الحافظ!قال

le...ءاء"،1-؟!مأ2 hafiz [ Ibn ` Asakir] dit

"...!الطبري9جعفرأبو!قال

.(،)(،000a Abu- Cia' far « Abou- Ja' far [ at- Tabai] dit"لة

الشكلعلىوأسماء()صفاتالدينيةوالمذاهبالطوائفأسماءوتُعزْنَس

:(2)التالي

..25-26:4, pأ"((،)

.32-33:4. p(2)،6أ

2"ء
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"!"أك

"سي،(
(va")اف!عر

زرفى(1)"

(!نط"طا

)ثرمطى،

(،!عف،خما

"ثميى(

ة)شسصه(

،،يلز>)

"يغمرثناا"

ةنيحنط!كه(

(ى!نح"

"مرمنى(

(ه!زضم،)

"ي"طمَشبند

(،ينضير)"

صانب!*(او"سبنى

")ش!رِنه(

abadite

!كاأ،!

acharite

azrakite

batinien

carmate

chafeite

chiite

cho' oubite

druze

duodecimain

hanhalite

eج"hane

mordرة4ء

mn' tazilite

nakhchbendite

*ء!!.3ة

!"هـ3

septimanien

)"حسين!كه(

"إشراقى(

")إمامى(

عل!كه()،إسما

"ي)خدر

"كأكرام!"(

"كيسان!ه(

)ءخارحه،

،،خطاعه(

)"خرمى(

م!لكى(ةة

"يملألو")

كى(مزد"

،،!فصو"

(ى!نمم")

!ه(هاو"

"يهمزلأ)

"يهرظا"

"ييدز")

hosainide

ichrakite

imamite

ismaelien

kadarite

karramite

keisanite

kharidjite

khattahite

khorramite

malekite

manicheen

mazdakite

sours

sunnite

wahhabite

yezidi

zahirite

!كاة"ء

علىاهتمتبلاشيررجيسعندالقرآنمعانيترجمةقواعدأننلاحظ

الطوائفأسماءونرنسةالزقيم،وعلامات،التواريخبضبطالخصوصوجه

الدينية.والمذاهب

بلأثروعنلأة!ي1ثعر1ثطغةتعحني!اله.2.4

خاصةوهيبلاشيريعتمدهاالتيالتمارينمننموذجيليوفيما

.درسكلبإنجاز

Lecon،(،)الأولرساللى

الثمانصةالألفبائيةالحروفدراسةطلبتهمنيطلبمثلاالأولالدرسففي

الصواتية.قيمتها!اعطائهاترقيمهامعالأولى

1( Regis Blachere, et Marie Ceccaldi, Exercices d' arabe classique, Librairie- Editeur)

90:Adrien- Maisonneuve, Paris, 1970, p
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(spirantes)والرخوة(dentales)الأشانيةالحروفصنف:8التمرين

يليه:الذيبالحرفيربطلاالألفأنالعلممعبينهاواربط

*باتا!ةاتتب!باتثه!باباكلأاب

تب!قتتابا*ابا!تبا،لأتابا

*بات!ثبا!كثابا!ثاكهـبات

اث!ثابتكقباث*اتبات!لاابات

اب!تبثت!قثبت!متباثفرابا

تا!تثبا!تباثكراتثبا!هث

بثا!تتبثا!بابكرتبثا!تب

انقلهاثمالصواتيةقيمتهاإعطائهامعالتاليةالحروفانطق:2التمرين

أمكن:إذابينهافيماالربطمع

!حبا!هاجاب!تاجب!ثاحب!ثحب

اتخ!*انخ!!اءتتياثتح!اب!تاتخ!!تابات!

!اب!ن!تح!ابكلأ!تخ!ثب!اث!با!اتاتخ!تح!

*ا!تخ!يخةثباءت!ربث!كه!بابكههب!!ت

!!!فب!بت!فتخكثر!تب!تتب!ك!فاتح!ب

اتخ!!!ف!!ب!نباتخ!ته!اء!تتبك!اب!تا

اخ!ت!فتااتح!!ختخ!!ص!ث!نتاءكلأت!ء

بب!ب!ءت!نتانخ!!دتاق!اء!لأتتخ!ت

اخ*ثب*ت!!ت!ن!!!ب!نثبم!اباخ

.تتت!!بث
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2Lecon(1)الثانيرساللى

الظاد.إلىالدالمنالحروفدراسة

انقلهاثمالصواتيةقيمتهاإعطائهامعالتاليةالحروفانطق:3التمرين

الذيبالحرفتربطلاز،ر،ذ،دحرفبأنالتذكير)يجببينهافيماالربطمع

يليها(.

ذب!اثد!*تخ!در*تاذ*ادزا!تسد

ار!تاراء!ترزكذات!بر!رزا!ت!

!!ا!زا!ترزا*ززار!بزرت*تاح

ابس!ساس!بابسافىتسر!تراس

!تدراا*سبرا*اششر!داشرا!ةسب

سد!سدسد!تسردكةسرد!درجبز

!بابش!رابشا!اجش*راجس!س

حاشبا*رجش

ثمالصواتيةقيمتهاإعطائهامعالتاليةالحروفانطق:مكرر3التمرين

أمكن:إذابينهافيماالربطمعانقلها

!ةبدرس!اتبرض!اتبرش!راص

ص!اباح!ضرحت!باحعرر!ضرا

ص*احبص!تحبعىا!باصا!احح

اض!تااحعىنرصىاخشا!رخصت!در

!راضخكةضراخ!ابضر!اصصر!فدر

*رخصت!ضرحكهـتترعى!حصىاخص

*صبكيقراخص!رزاانيبرضت*زراب

.زبار!رراابتطقضبرت*باحعىت

.10:1( Ibid, p)
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3Lecon(،)الثالثالدرس

.الكافحتىالثاءمنالحروفدراسة

،(spirantes)الرخوةالحروفصنف،المدروسةالحروفبينمن:أسئلة

حرفبينأولاالنطقفيالموجودالفرقما.(occlusives)المهموسةوالحروف

وحرفلا*مم!(الكافحرفبينوثانيا(!a)"لأ)غين(الغاءوحرف!كا()الراء

.(4!الالقاف

انقلهاثمالصواتيةقيمتهاإعطائهامعالتاليةالحروتانطق:4التمرين

أمكن:إذابينهافيماالربطمع

ءطاب*تح!طارات!!عبطكةازطر!برط

ص*غراط!عطب!حاش*عطظاحج

*ترعد!رغصا!رزا!غششا!غبت

اش!هشطاب!تثارت!صرعتكةحاشط

اس*اتعبص!دتtع!ارعاتص!عر

تش!تبر!غبدعت!ازتخ!اع*عتط

.صار!تح!دب*عباط!تخ!بع

انقلهاثمالصواتيةقيمتهاإعطائهامعالتاليةالحروفانطق:5التمرين

أمكن:إذابينهافيماالربطمع

اض*تقر!تا!فقر!قبصك!ت*دصك!ق

قص*دصقت!رفاك!راثك!عف

ءركاس*عرف!ت!زراك!تعقط*اب

كت*كردايمركاذت!تقر!خاقر!

(،)*أ4"5:،،.

2"ءرب!ع!عه!م-
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است!صاقر*رفصا!طبتاكتئةاب

قد!فراغ*رفغتسا*قراس!بق

!ترغف!ضبق!فاف!تخ!خبقا*ار

شك!شكا!هفرشمقجرفت!ةارفرف

كف*ذبتك!تبذك!ككشت*تر

.تكراتد!ار

4Lecon(،)الرابعالدرس

الألفبائية.الحروفمنتبقىمادراسة

وحرف(؟*)الخاءحرفبينالنطقفيالموجودالفرقماأولا:السؤال

.بالسماعالعربيةإلىنقلهمايمكنكيفوثانياالحاء،

انقلهاثمالصواتيةقيمتهاإعطائهامعالتاليةالحروفانطق:6التمرين

بالحرفتربطلا("!ش)الواوحرفبأنالتذكيريجببينها.فيماالربطمع

يليها.الذي

!ةمعن!بوتكم*ليل!ميمي*مهم5

يه!ةندند!سعني!ناتك!لال5

!هيوتخ!!ةكلم!امهم*سدنه*تخ!ي

تو!لطات!!ممتي!لاغب!يخبني

8تهلو!لولو01ء!تفم*ميط*عم5

اتح!*زعنات*ركنم!سومنا*راهانت

.قلقل!فيطل*نولم*لام

.12:1(Ibid, p)
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معانقلهاثمالصواتيةقيمتهاإعطائهامعالتاليةالحروفانطق:7التمرين

أمكن:إذابينهافيماالربط

يز!تخ!ذت!تخI!رط!ت!باهتنا!ةرفس

!تمدن!بكرم!عيبن!تخ!ناف*ةر

تمر*ةمما!عرظين*مال!شنونتخ!م

*لدات!!ةقبضبمييقثو*اثمان*عف

*اشكر!بيرااع"يرنشتة!ثاججف

يستط*ةعيضو!كنومسلمكةتسناح

!بيب!!!تويش*رك!ثمنظيكرعي

سف*اتيدولوم!لأدابدنستم!طانسل

ردم!ة!علامدممخم!اطينشي!لرء

.للهاكةذميتلا*معوا!جةس

5Lecon(،)الخامسالدرس

الطويلةالمصوتاتدراسة!لأ(.)والياء(waw)الواوحرفدراسة

(voyelleslongues)القصيرةوالمصوتات(voyellesbreves)والسكون.

نأ،نقولكماتعتقد،هل.والقصيرةالطويلةالمصوتاتعنف:السؤال

الفرنسية.في((،ء)،)8ءدا*حرفيطابقالسكون

التالية:الكلماتواقرأانقل:8التمرين

!َكِحَض*وَافَقَ!ُعاَبُي!هقَامَ!ُنوُكَي!يِرْجَيكف!َدَجَو+!ف!كِليكهلمُرْ

*َحِفُر!ةمُفكِي!دُتيَا*وَدعً!قِيلَ!ةبِعْ!ُتْنُك!سَلْ!ُشيِعَي*تَلِتُق

*ييْيَب!هدُونَ*رَمَيْتُ*اَيِضَر!وُعْدَي"اَقَؤَف!يُنْفِقُ!اَيِقَب*ْنِكَل"َياَدَي

...وَيليكةوَالِي

.13:1( Ibid, p)
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أنهإلاوالثامنوالسابعالسادسالدرسفيالطريقةنفسبلاشيرواتبع

كما،الهمزةكتابةكطريقةالإملاء،تطبيقإلىسيعمدالأخيرينالدرسينمنابتداء

:16التمرينفيكقولهبسيطةجملتوظيفإلىالثامنالدرسفيسيلجأانه

ُنْباَثَّدَح!بَطوطَةَُنْبِإ*انوَلَدَُبَتَك!ُدَلَوْلأ!الأَمِيرَُبَهَذ!ألأَمِيرُ

َنِجُس!ُقِراَّسلَأ!ُكِلفاسَافَرَ!هألملِكُ!الْخَطِيبُرَوَى!ُبيِطَخْلَأ!بَطُوطَةَ

.ِدِج!نمَملايِفَلَخَد"أَلمُسْجِدُ!السَّارِقُ

وكنموذجوالإعرابالصرفمرحلةالىبلاشيرمرالتاسعالدرسوفي

الماضي:فيالتاليةالأفعالصرفطلبتهمنيطلب

Lire1َقَرentrer!َلَخَد

ecrireَبَتَكpatirهَبََذ

etudierَرَسotirختَرَخ!ك!

التالية:الكلماتهم!اعراب

خَرَجْتِ!قَرَأَتْ!كَتَبْتَ!دَخَلْتُ!دَرَشنَا!اَبَهَذ!َنشَرَد!دَخَلُوا

...خَرَجْتمْ!نُتْبَهَذ!قَرآْنا!خَرَنجتما*آلاتَرَ!

منيطلبكاالعاشر،الدرسفيللمضارعتصريفهفيالنهجنفسويتبع

العربية.اللغةإلىالفرنسيةاللغةمنجملترجمةطلبته

فيسواءالعربيالنحوفيفأكثرأكثريتعمقبدأعشرالحاديالدرسومن

باللغةسواءنصوصمنبنماذجيأتي...كماوالتركيب،والإعرابالصرف

.(")التطبيقيةالأسئلةمنبمجموعةمذيلةالعربيةاللغةأوالفرنسية

"144لا168. p : de(1))6ة
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بلاشيرللمقامةترجمةمننموذج.3.4

للهمذانيالحلوانية

(")*La seance de Holoua

ou
Les Barbiers

:Isa ibn Hicham nous a raconte ce qui suit

revenu*+خ،!شلأ du Pelerinage avec qui en revenait; et m' etant"24لا،،

velongsلاmon esclave : (، Je troلأhoulouan avec ceux qui s'y arreterent, je dis

aller et unءنmes cheveux et peu soigne mon corps. Choisis- nous un bain

barbier auquel recourir. Que ce bain soit spacieux, qu' il ait un sol propre, une

atmosphere parfumee, une eau tiede ! Que le barbier ait ]a main legere, le rasoir

("!aiguise, des veternents nets et qu' il soit discret

:L' esclave sortit un long temps et revint tard, disant

0،،me to m' as prescrit*للا"fait choix co،!"ل)،

ne pas voirلا،ionsلالاsلماntnoلاenariv'لاNous mimes le cap sur ce bainq

netrai pourtant, suivi d' un homme qui s' empara d' un!0آ،لأ[etaitpetit(ةtant]

.me barbouilla le front et qu' il me plaqua sur la teteا،morceaud' rgiledont

m' en user lesلأme masserلأsortit, et un autre entra. Celui-1a se mitس!40)!ل6!ء،

m' en b + ser les muscles, tout en poussant un sifflement quiكلى43ة3لاos, a me

illava ! rands " ots'لاq4!تأحfaisait fuser sa salive. Ensuite ii s' en prit * ma

d' eau. Bientot apres le premier rentra et, voyant qu' on me rinrait ) * tete, salua la

.nuque du masseur d' un coup de poing qui lui fit claquer les dents

."moiلأelle est!4!شأ!سfaireaveccetteلالأcquin, hurla-t- il, qu' as- t(7أ"

Le masseur lui decrocha un coup de poing qui lui coupa le souffle, en

est mon bien, ma propriete, achose4!ت،حs' ecriant: Pas du tout ! cette

.،،detenue

abes et1كة( Regis BlachBre et PiereMsnou, MAQMATL-HMDT, Etudes)
07،!،:islamiques: textes et traductions 2, Librairie C. Klincksieck, Paris, 1957, p
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up13لأ r couurent5,أgaillards de se rosser jusqu' a ce que, epuisesولEt

arbitre pour trancher le rlitige.))5 allerent donc trouver le maitre du bain

r. 9،*، enduit ce frontح*!نحsuis le proprietaire de cette tete, dit le pr)،س!آ

(،!Je1' y ai. plaqueإd' rgile

:Mais le second de repliquer

e quej' ai masse celui quiي"لةp;)ح،خNon pas ! Je suis le maitre de cette-

.petri les jointuresاألاla porte et que je

dit alors le maitre du!أ!س4حz- moiceluiauquelappatientcetteس!Amen-

."toi ou ! cet autreلأestحولأخ(حdemande si ceالاةbain, afin que je

:Les deux gaillards etant revenus vers moi, me dirent

،(!Nous reclamons ton temoignage ! execute- toi

:et le maitre du bain me ditَح!mal!س!كJe me levais bon

7et!شىف،َحإ ne temoigne que de la5،*ح!حَأَحqu' avec6"*آ)!س homme ! ne-

3ientelleييxappلاDis- moi, cette tete, auquel des de

e. C' est ma tete, elle m' a accompagneلQue Dieu to preseve ! repliquai-

sur la route du Pelerinage ; elle a effectue en *!+! temps que moi les toumees

.moiتام4لأjamais doute qu' elle neلاة،"rituelles autour de la Kaaba. Je

Tais-toi bavard!)، interrompit le maitre du bain. Puis se tournant vers-

:des deux adversairesلما"،(

!entrehomesس!rellلماحrercetteqلماs * quand va dلاحsqذلا!Dis donc, toi

pour cette tete ? Console-toi d' une pe "e de peu d' importances, au prix de la

malediction،،خح"!أ، de Dieu et de 1' ardeur de son Enfer ! Suppose que cette

".et que nous n' ayons jamais vu ce boucح*أ5(!سpas

t Isa, je me levais de cet endroit, plein de confusion. JeقA ces mots,] rep]

1remis،لألا!س3!!س،ا craintivement mes vetements et, vite, m' esquivai du bain. [A
de toutes sortes injures, j' accablai mon esclave et le battis comme platre, puis

:dis a un autre

،"!et ramene-moi un barbier pour qu' il me retire cet emplatre!7لأ،،

.statueس!d' un11!س revint avec un homme bien fait, de belle mise, a l' imag

:peine entre, ،) me ditلأ,Je me sentis en confiance et
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Que!ل le salut soit sur toi ! De quelle villees- tu-

-De.لأ6للا*08

Queلاl!سnc،س! dieu to prete longue vie ! Tu es de )* terre de felicite et d' op-

au moil de3ةلا1283لا7!سdes Sunnites et de l' Orthodoxie ! Je me7!)اةde la

Ramadan dans sa mosquee, tandis que les luminaires flamboyaient et que se

nous nous y attendions leنهdisaient (es lectures nocturnes. Or, au moment

moins, voici que le Nil deborda et s' e1eva jusqu' aux lampes. Mais Dieu fit pour

moi, d' une chaussure que j' avais mise, quelque chose de doux, et aucune

broderie n' arriva sur sa manche. Puis le jeune garcon revint sur sa mere, apres

.longueur quel' objetح*!+quej' eus fait la Priere du soir quandl' ombre a la

t' es- tu acquitte des actes de?*س!اش!!قح!لاMais comment s' est accompli ton

devotion!ل comme it se doit

rdige! Prdige!>> cria-t-on. Je regardai alors le minaret. Combien a،)-

peu d' importance la guerre pour ceux qui la voient [de haut]. Je trouvai la harisa

de Dieu et du4ع2،حJe sus que l' affaire resultait d' un.،َح(!أtelle qu' elle

destin. Jusqu' a quand [ va durer] cet ennui ? Ce jour et le lendemain, samedi et

dimanche. Je ne serais pas long. Que sont ces bavardages ? Je veux que to

apprennes que MOBARRAD est, en grammaire, semblable au tranchant du

rasoir. Net' occupe pas de ce que dit la foule. Si la possibilite avait existe avant

،(?rase la tete. Estimes-tu que nous devions commencer4!ذلأI' action, jet' aurais

Je demeurai stupefait, poursuivit "Isa Ibn Hicham, de1' eloquence dont"،

faisait preuve dans ses elucubrations, et craignis que la seance ne seة(

A demain si dieu le veut>>. J' interrogeai * son>:ل!سprolongeat. Aussi lui dis

,sujet des personnes presentes

pays neح!سC' est, me repondit-on, un homme d' Alexandrie. L' air de،)

longueurلاهr,أ) de jلأ,convient pas ; la melancolie 1' a emporte sur lui etلا)ة

05كاrand*َحق4ح vu. Et pourtant, derriere cette apparence, unحول*أ"اecoلاdivag

.d6robeحد

[is!س jلاe, et sa demence me faiteine )). [Mرcela, repondis4!لس!outآ"*ة-

:3 a reciterقهme

:qui me lie7!الEnvers Dieu, je fais promesse et"

Point ne ferai raser cette tete, tant que je vivrai, dusse- je

(،en eprouver toment
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:(")الحُفوائيةالمقامةفيالهمذائيقول

ُدِجا:لِغُلاميقلتُنَزل،نَممَعَونَزلتُ،لَفَقمَنْفيئبَحلامنقفلتُ"لما

نَسْتَغمِلْهُ.وحخاماَ،ُهْلُخْدَنخماماَلنافاخْزقَلِيلاَ،ينَدباتسخَوقدطؤِيلاَيِرَعَش

وَليَكق.الماصمُعْتدِلَا!واءَبِّيطالبثعة،نظيفَالزُقْعةِوَاسِعَُماّمحلاوَليَكن

مَلِيّاَفخَرجَ.الفُضُولليِلَقالثيابنظيفَالمُوسَىحدِيدَاليدِخفيفَُماّجحلا

فَلنموَآليناهُ.ال!فتَالحتمامالىانْذَخَأَف.رسَمْتَكَمااخْتَرتُهُقد:وقالبَطئاَوعادَ

بِهَافَلَطَخَطِينِقِطعةإِلىوعَمَدَرَجُليرَئأعَلىوَدَخَلَُهُتْلَخَدينِكل.قَؤامَهُنَرَ

ذُكيَاكْلَدينُكُلذَيفَجبَلُرَخَاوَدَخَلَخَرج.ثُمّرَألهمِيعلىاهَعَضَوَوينيِبَج

إلىدَمعثم.قازُبلايَرُشصَفيراَُرِفْصيَوا!لأوصَالّدُهيغمزاَينُزِمغيَوالعِظَام،

الثافيَعَدخأفَحَيَّىُلؤَألادَخلأنَْثِبَلوَمَا.يُرْسِلُهالماصلَهالى،هُلِسْغَيرَأسِي

َّمث؟يِلَوُهَوالرأسِوَلهِذالَكَاَم،ُعَكَلاَي:وَقالأنيابَهُْتَعَقْعَقبِمَضْمومَةِ

يِّقَحالرأسُهَذابَلْ:وقالحِجَابَهُهَقكَتْبِمَخمُوعةِالأؤلِعلىالثانيَفَطع

الحئمامِصَاحِبَفَ!نيَابَقِيَا.لم2وَمخَاكَمَاعَيِيَا،حئىامَكَالَتثم.يَديوفيومِلكي

طِينَه.عليهِووضعْتُ،جَبِينَهُلالخْتُلأني،الرأسِهَذَاصَاحِبُانا:الأؤُلفقال

الحئماميئُ:فَقال.ُهَلِصافموغمزتُحَامِلهدَلكتُبئِال،هُكِلاَم؟تالَب:الثانِيلاَقَو

عِنْدَكَلَنَا:وَقَالاَفَاتيانِيلَهُ.أمْالرأسُهَذَاَكَلأأَلهئسآلهُالرأسِبِصَاحِبِينوُتئِا

تَقُللاَ،ُلُجَراَي:ُّيِمَىاَلاَقَف.اُلحْتُأمْشِئتُوَأَتَيتُُتمُقَف.منَشَجَتَفشَهادَب!

اَي:فَقُلْتُ؟لأِئهمَاالرأسُهَذا:يِلْلُقَو،الخقِّريَغِبدهْشتوَلاالضدقِ،غيىَ

اَمو،ِقيِتَعلاِتْيَبلابمَعِيوطافَِقيِرطلافيصَحِبَنِيفَقد،يِسأرهَذَا،اللهَكاَفَع

اَي:فقالالجصْمَئنِِدَحأإِلىمَالثمّ.فُضوليّاَيْتُكشا:ليفقَالَ.ليأىنهُُتْككش

لعْنةِإلى،خَطَرِهِقَليلِعَنْتَسَل؟سأّرلابِهذاِساَّنلاعَمالمنَافَسَةُهَذِهكنمإلىهَذَا

التيسَ.هذانَرَلمْوائا،لَيسَالرأسَهَذَاأنَْبَهَو.سقَرِهِوَحزاللهِّ

للطباعةالتجاريالمكتبفشورات،المقاماتفيرأي،الحلوانيةالمقامةمنالأولالقم،يانميالرحمانعبد(،)

.8-7.ص،1،9691الطبهعة،بيروتلئر،وا
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َباَيئلاُتْسِبَلوخَجِلاَ،المكانِكِلذمِنْفَقُمْتُ:ماَشهبْنُعيسَىقَال

قَدهُتقَقَدَو،ِّصَملاوبِالعفررالغُلاَمَوسبَبْتُعَجِلاَ.الحئمامِمنَوانْسَلَلْتُوَجِلاَ،

بِرَجُلِفَجَاءَني،َلَقئلاهَذاعَنيُّطُحَيبِحَخامِفَأْتِنياذْهَبْ:َرَخَالوَقُلْتْ،قمِجلا

فَقَالَ:وَدَخَلَإِلَيهِ،ُتْحَتزافالدُّفيَةِ،صُورَةِفيالحِفيَةِ،ِحيِلَم،ِةَيْنِبلاِفيِطَل

مِنْ!اللهُحَئاكَ:َلاَقَف،َّمُقمِنْ:فَقلْتُ؟َتْنأِدَلَبأيّْنِمَوعليكَ،ال!لاَمُ

رَمضانَِرْهَشيِخأُتزَضَحوَلَقَدْوَابحماعَةِ،ِةَنُّسلاوَبَلَدِوَالزَفَاهَةِالنِّعْمَةِِضْرَأ

النيلِ،بِمَذإِلاَّشَعَرْنافَمَا،الترَاويحُِتمَيِقُأَو،المَصَابِيحُفِيهِْتَلِعْشُأْدَقَواهَعِماَج

منَلَفرطباَلَبِمنشُهُُتْنُكقَدْبِخُصيِلُهّللاَعَنَصْنِكلالقَنَادِيلِ،تِفكَعَلَىأَتَىْدَقَو

َلَدَتغاوَةَمَتَعلاصَفيتُأنْبَغدَأُفهِ،اِلِىُئيبَّصلاَداَعَوكُفهِ،علىطِرَازُهُلُصْحَي

وَصَاحُوا،َبَجَوكَمامنَاَسِكَهُقَضَيْتَهَلْ؟َكُّجَحكَانَكَيفَوَلَكِنْ،النهل

ُتْدَجوَو،ِةَراَّظئلاعَلىالحرْبَاهْوَنَوَمَا،المنَارَةِإِلىُتْرَظَنَف؟العَجَبَالعَجَبَ

هَذَامَتَىىَلِاَووَقَدرِ،اللهِمنَبِقَضَاٌالأَمْرَنَأُتْصِلَعَو،ا!احعَلىا!رِيسَةَ

؟َليِقلاَوَلاَقلاهَذاوَمَاأطِيلُوَلا،ُدَحَألاَوُتْب!لاَو،ُدَغَووَاليَؤمُ؟الضجَرُ

ِلؤَقِبْلِغَتشَتفَلاَالمُوسَىُديِدَحالنحْوِيِفدربُملاانَتَغلَمَانْأَحْبَنتُوَلَكِنْ

انْتَرَىفَهَل،رَأسَكَُتقَلَحذَقلَكُنْتُِلغِفلاقَنلَالاشتطاعَةكَانَتْْوَلَف؟العَاقَةِ

.؟َئِدَتْبَن

انْوَخَشِيتُهَذَيَانِهِ،يِفبَيَانِهِ،مِنَْازيَحَتُمفَبَقَيتُ:ِماَشِهنْبعِيسَىقَالَ

هَذافَقَالوا:،َرَضَحمَنُْهْنَعُتْلَأَسَواللهُ،شَاءَإِنْغَدِاِلى:فَقُلْتُ،ُهُسِلْجَمَلوُطَي

طُولَوَهُو،ُءاَدؤ!لاعَلْيِهِْتَبَلَغَفالمَاءُ،هَذايُوَافِقهُلمالإِشكدَرِئةِبِلادِمِنْرَجُل

عَليوَعَزبِهِ،سَمِعْتُذَقفَقُفتُ:كَثِيركلفَضْلُهَءاَرَوَو،ىَرَتكَمَايَهذِيالئهارِ

أَقُولُ:وَأنْشأْتُ،ُهنُوُنُج

عَقدَاالنذرِفيَامَكُحمعَفداَاللهَاُغطِياَنأ

جَفدَاُتيَقالوَلَؤُتمَاثالزاسَُتقَلَحلا
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(")الحمدانيفراسأبيلشعربلاشيرترجمة

الشاعر:يقول

rsلا!سفى!سdans le Defile des [ g14ذح(َح.- Satf- ad- Dawla, contre1' ennemi, a

montes sur des] chevaux au poil ras : 1' ennemi n' a jamais appris que des

...coursiers fussent rapides comme la fleche

lances et sabres:"*+*16ة!ل.- Ce fut une decision soudaine qui lui vint

.<<lui repondirent : »Nous voici

d' une11،!ة4ء' execute a1,)ةforme un desseinةstre, quand17لا.- Chefill

,par laquelle la mort fait peser sa lourdeempreinteآ*َحح*

usلاxparcoلاde coursiers amaigris par des vols en des lie18.-*ا"*ة4!س

.sans repos

et sinja, les etendards et les emblemes de cette19!اهتاهمما.- Ayant quitte

,cavalerie gravirent les montagnes

.sلاsinconnلاtoلا,s20!س.- par des sentiers d' acces dificil

21.- A l' improviste, les ennemis virent deboucher ces cavaliers

,-grimacants - d' ordinaire si beaux

3 dbversants du fer sur eux : tout fut purifie par Ic*22مح!لما.- tels des

.sabre

23.- Le soir, les captives gemissaient dans ، !34*، les vetements dechires

,51pendaient comme des voilesخ3ح*des]

24.- Ensuite la cavalerie se retira. L' ennemi la croyait en retraite par [ le

,eلاis se mouvement precedait seulement 1' autre ataqآمخز"*ول!م،[Colde

25.- et les cavaliers de I'Emir se plongerent dans le sang de l' ennemi

,commie s' ils avaient du rendre compte du sang qu' ils n' auraient point verse

les26,ئاه.-Le feu les accompagnait sur un chemin jonch6 de mots
.demeures etaient des ruines

alaiaen27ول.- Allant * nouveau de 1' avant, les coursiers traverserent

.sang, Malatia, mere ayant perdu tous ses fils

'delوليمTayyibء-لم Hegire: Aboآ7!"ا!ءلمح!ةدarabe du1ء،غهء( Regis BlachIre, Un)

1935,Motanabbi, Librairie d' Amtrique et d' Orient, Adrien- Maisonneuve, Paris

(37°6voir 3!3. N
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28.- Its firent [ en y entrant] grossir Qobagib qu' ils devaient franchir et

,dont le cours [ brise] coulait alangui

29.- (13 frapperent d' effroi1' Euphrate qui cru voir deferler sur lui des

.torrents d' hommes

,30.-Chaque coursiers y pourchassait les vagues, insoucieux du flot

.comme en un fleuve a sec

31.- A le voir, vous eussiez cru que le courant 1' avait emporte et que

.et le col،!ح،شseuls nageaient ] a

32.- Dans les vallees de Hinzitet de Somnin, les sables et les lances dures

trouverent des [ ennemis nouveaux] pour tenir lieu de ceux qu' ils avaient

.olesلأكللا"ة

33.- Nos cavaliers se jeterent sur eux avec l' impetuosite que les

,Chretiens leur connaissaient et qui les illustre etemellment

34.- Les forteresses altieres, lasses de notre long assault, nous livrant

,leurs populations,s' evanouissaient

35.- ] Pour le retour], la nuit, au chateau d' ar-Ran, nos guerriers etaient

epuis6s de fatigue, [ sauf(' Emir], mais tout homme vaillant aupres de lui est

...sans noblesse

37.- De Samosate, les separaient des lieux semes des traquenards, des

.deserts, des vallees inconnues, de vastes plaines

3 s' avancerent vers March : les38,)ة.-Dans les tenebres, par ce pays

.Byzantins, dans ]a region, etaient un immense peril

3 le cirent seul, precedant ses troues, ")5 comprirent queأ(and39لا.- q

'l،س Univers entier n' avait plus raison d' etr

40.- que les lances d' al- Khatt etaient trop courtes pour le toucher, les

sabresهمrcecontreالاة. deI' Inde. sans

41.- Un heros dont le courage est immense, contre ses dons, les pressa de

...son coursier et de son sabre

-rempli d' admiration pour Sail ad)44!سمأة.- Le c !ur de Consantin

,Dawla, bien qu' il portat, de son fait, des fers aux pieds

,[rى!ن')Domestique, reviendras- tu [t' offrir a45,ة.-Peut- titre un jour

.car maint fuyard retourne an danger qui 1' a menace

ie de toi- meme, blessee, et to as5!ى enfui avec une p46أ"ح.- Tu

.abandonne [ ton fils], autre partie de toi, pantelant
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47.- Toi qui livra en fuyant ton enfant a nos lances - un ami aurait-il

3fdeso " is] foi en toi, en ce monde

,fait oublier ton fils!"أet elleا!ton satut448*،لا.- ] Mais to Was songe

,cette blessure au visage pour laquelle to n' etais que plaintes et gemissements

mensite de vos troues, mais49،!س.- ] Chretiens !], vous fates abuses parl' i

.3Ali engloutit et devore les soldat`

"devorer, rien ne se!س!proiس!lلاseس!n50لا'لا.- Quand au loin ne s' offreq

.qu' elle soit un elephant[الاةcontre]

51.- Lorsque le courage au combat ne to jette pas dans la melee, nul

(0).*ipiterعprلأ")reproche ne

ُلوُيُخَماَهسلاأْنَاومِلَعوَمَاىدِعلاإلىِداَيجلابالجزدِالذَرْبَىَمر

ونُصولُقَناَلئتهابِحَزَانَلهعرضتْخَطرةٌإلايِهوَمَا

ثَقيلُفيهالموتُِءْطوبأزعَنَفمومَهُأمفَىهَمَّماإذاهُمائم

تَقيلَُسْيلففيهاَتْسزعاذاِةدْلَبلُكفيالرَكْضُاهاَرَبِلْيخو

ُليِعَرورايةٌِدْوطَّلكعَلَتوَصَنْجةِدَلوفيمنىلَجتفلمًا

خُمولُالأنيسِعِنْدذكْرهاوفيةَعْفِرِقْرُّطلاعلىفيهاِقُرُطعلى

فجميلُخَلْقُهاوأفاقِبَاحاَمُغيرَةَاهْوارحتىاورَعَشفما

غَسيلُبالسيوفمكانِفكُلُّعليهمالحديدََنْرُطْمَيسَحابُ

دبرلولُالئاكلاتِجيوبَكَأنِةَقْرَعِبَنْبِحتنيال!باياىصْماو

قفُولُالدُخولَالألهاوليسَالَفُقَرازْوَمِبفَظًنُوهاوعادت

كَفيلُمخضْهلمنجيعِبِكلكأنهخوضاَِموَقلانَجيعَفخاضت

طُلولُوالذيارىعْرَصالقومبهمنزلِكلفيالنيرانتُسأيرُها

ُلوُكَثللبنينأُثمُةَيْطَلَممَلَطِئةٍدماءِفيفمزَتْتزَكَو

عَليفيهِالماءَكأنىحْضأفقبَاقِبِمنُهَتْفّلُكماوَاضْعَفْنَ

-Blachere, Un "9 te arabe du IVeme sibcle de l' Hdgire : about- Tayyib al(1)*!!أفى

,1935,Motanabbi, Librairie d' Ambrique et d' Orient, Adrien- Maisonneuve, Paris

ه:،70-17،.
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كأن!االفُراتَِبْلَقبِنَاورُعْنَ

سابحِكَلُّمَوْجَهُفيهيُطاردُ

ىَبُظللَنينْمِسوهِنْزيطِبَطنِوفي

يعرفونهاًةعْلَطعليهمَنْعلط

نِزالناطولُّمُّشلاالحصونُّلَمَت

ىَجَولامنىحْزَرناَزلابحصنِوَبِتْنَ

والمَلاُريماَطَملاسَاطَيَمشودون

مَرْعَشِِضْرأإلىفيهاىجّدلالبِسْنَ

جَيْشِهَِلْبقهَدْحَورأوكلفلما

قصيرب!عفالخَطرمَاحَوَأنّ

ُهَفْيَسوالحِصانَِرْدَصْمُهَدَرْوَأَف

ب!خَعَتمنهقُسْطَنْطِينَِبْلَقعلى

عَائِدُقُتْسُمُديايوماًلَعَلّكَ

جَريحةَمُهْجَتَيْكَىدْح!بنَجَوْتَ

ًابِراهابْنَكَللخطئةِاتسْلِمُ

مُرِشّةِمِنْأَنْساكَهُماَكِهْجَوِب

اهُضْرَعوالجُيوشِطَولُُمُكَّرَغَأ

فَريسةَإلالِقيْثِْنُكَتلمإَذا

شَجاعةَفيهَكْلِخْدُتلمالطّعْنُإذا

التارلخفيدراسةالمتبي،الطيبأبوبلالهثير،ريجيس(،)

.248-244:ص،ا2،985
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سُيولُبالرجالِعليهُزِخت

ومَسِيلغَمْرَب!عليهِسوام!

بديلُإُلدْنَممنانَقلاوصمِّ

وحُحولُتنقضيماغُررلها

وتَزولُاهَلهأإلينايقلُتَف

ذَليلُللأميرعزيزوكلّ

ُلوُجُهومجهولةوأودية

جَليلُالبلادفيبمْطَخوللرومِ

فُضوذَنيمَلاعلاأَنَاْوَرَد

كَليلُُهْنعِدنِهلاحديدَوانَّ

جَزيلُصاطَعلاُلْثِمُهُسأبفتىَ

ُلوُبُكُهْنِمِهْيَقاَسفيكانَلهيانْ

ُلوُؤَيإليهمِمّاهَارِبِْمَكَف

تَسيلُمُهْجَتَيْكَإحدىَتْفّلَخو

خَليلَُكْيلإاينُذلافيُنُكْسَيو

وعَويلٌُةّنرمنهانَصيرُكَ

اكولُِشوُيحللشَروبٌعليئٌ

فِيلُآنكََكْعَفْنَيولمُهاَذَغ

عَذولُ)1(فيهَكْلِخْدُيلمالطعْنُهيَ

:طالفكر،دار،الكيلاقابراهيمالدكتورترجمة،الأدي
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المترجمةالمصطلحاتثبت.4.4

كا!4+!س..................................................!...............ولةها

00000000000000000000000000000000000000000000000000Abreuverرو1،كطرو،سعى

Ahsoluteurة"ا!53!اكأ!س

Absoluteur...................................................روفغ supreme

Abstrait................................................................دزجم

Accent...............................................ديم rythmique, Ictus جر

Actif....................................................ماضفعل accompli

Actif........................................................لأمرا imperatif

Actif...............................................مضارعفعل inaccompli

Admonition................................تذكير،يرتحذ،نصح،بعتا،ملو

Affliger...................................................مَلا،شجىا،نحزا

Affranchir...........................................................خلص

Alliteration............................................................سجنا

nalogie.................................................................تماثل

Analytique............................................................ىليلخم

Ange............................................................،ملاككَلم

Antithese...........................................*.........،ضيعنلضاد

9Appelقع3!س.....................................................ناذَالا alهـ*
Appellatifs.................................................أسماءالله divins

Approche............................................................مقاربة

مُستعرِب

9ء2
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Arbreط4"ة.....................................................مباركةشجره

أ!ك!اح...............................................................لصلصا

Argument........................................ة.....................حخة

Atefact...............................................................ثىلَح

3Aع!ئمح.................................................................سكنا

Assemblee.............................................................هصمج

Assemblee......................................مجلسالأعيان de notables

Assistance..........................................................مساعدة

!35ء"!*ء!س...........................................................سجع

Astre.................................................................كوكب

Attribution.............................................................نسبه

Aube.....................الفجرأو،الفلق du jour, Aube naissante, Aurore

4Authenticiteحpemes.........................................الشعرأصالة

Avare.........................................................،شحيحبخيل

Bannir..................................................................دعبأ

Bienfaisant...........................................................نِسحم

Bienfaiteur.........5000000000000000000000000000000000000000000000000الرحمان

!ة!*3!أ(3..............................................................النعَم

Biographie............................................................ة سير

Brave.................................................................شجاع

Caractere..............................مزاجفهيللصفةكانتلهاذا،خاصية

Cat6gorie.............................................جنسينوع generique

Cavalier...............................................................فارس

Chandelier...................،.......................،...............ةاكثص
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Chanson..................................................تخمريا bachique

Chapitre...............................................................فصل

,Chemin..................................................طصرا،يقطر voie

Chiffre..................................................................رمم

Cieux.............................................................توالسماا

Citation................................................................ىلهاش

Clemence..............................................................رحمه

Clement..............................................................نحمالرا

حاه!3!س................................................................غضب

Colline.............................................................بيةار،تل

Commensal)........................................يمند (p1. commensaux

Comparaison..........................................................لثبيه

حه*ء*4فىء"ء..........................................................طنامو

Complexe............................................................مركب

Concept..............................................................تصؤُر

Concret.............................................................سوملم

القبيلةمجلس

محُافظتوتجه

4Conseilلاكائ............................................... de

..................................................Cnnservatisme

Contexte...............................................................قايس

............................................................Contresens

Conviction...........................................................عانتقا

Corde............................................................المسدسوره

Cosmographie............................................للكونعاموصف

34Coulerء".................................................بغزارةسال en

Courroux...............................................................حنى

Cours.......................................الأمويينبلاط des Omayyades

،32

http://www.al-maktabeh.com



Createur...............................................................خالق

صا3!ح30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000َقَلَخ

Critique..................................................................دقن

Croyants............................................................نمنولمؤا

Derivation...........................................................اشتقاق

Description..50000000000000000000000000000000000000000000000000000000وصف

Destin...................................................................َر لهد

Destineeال........................................................دمخصص

Developpements.........................ةل!رخأأحداث eschatologiques

Dialogue...............................................................حوار

Dictionnaire...................................التراجممعجم biographique

Dieu.........................................................اللهيهدي guide

Dogmatique.........................................................عقائدي

Dogme...............................................................ةديقع

Droit.................................................................ميعتسم

Edition.................................................................رسن

!م!ةمم!5...............................................................الضالين

Element..............................................................رصنع

Eloquence..........................................................ةحاصف

Emissaire....................................................لسور،مبعوث

Enchantement........................................................ناتِتفا

clo....................50000000000000000000000000000000000موسوعه edicلأEnc

Encyclope.............ء....................................عيةسولموا disme

Endurer................................................................ىَساهل

ء3ء
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Enigme..................................................................زغل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Envierَدَسَح

Envieux......................................................حاسِد،حسود

Eperdument.........................................................بشغف

Epreuve.+.............................................الدينيبالمعنىالمعناناة

Equivalence...........+...............................................ريظنلا

Espece...........................................................،صنفنوع

Espion........................................................عين،جاسوس

Etendard..........................................................يةرا،مَلع

Eternitd................................................................اًبدلة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Etincelerلمع

(س!rح...............................................................كان،كائن

Etymologie...................................................الاشتقاقعلم

!ماء7ال("ء"................................................*.............لطور

Ex6g6se...............................................................لفسير

Exegete...............................................................مفسر

Explication............................................................سرت!

F

Faconde........................................................لسانطلاقة

Fait...........................................الأمثاليضرب des paraboles

Fente............................................................الفلقسوره

Fibres............................................................المسدسورة

Floraison...............................................................ءاعد

Formulation.........................................................هغ

Fortune.................................................................لروه

Fouler..................................................................داس
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Fragment..............................................................مقطع

+!nerosite..............................................................مَرك

Gloire....................................................................دجم

........................................................نجتامزدو

Gnomique

Guillemets

.نا" Hapax............................................................درهصعه --

H!mistiche.............................................................رطش

Hermeneutique.......................................................للوات

Hermetisme........................................................صةلابهاا

Honorer.................................................................مَزك

Humus..........................................................عضويهتربه

مُنرِف

Imprecation............................................................لعنة

Inelلاctabl!س..........................................................حتمي

Infideles...........................................................نلمشركوا

Influence...............................................................ثيرتا

Insoucieux..........................................................ِلمبالا

Interpretح..............................................................مؤود.ءو

Intertexte..........................................................صيصنتلا

Intertextualite.......................................................التناص

Intuition.............................................................سدح

Inventaire........................................النصوصمسح de textes
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Inversion................................................................لهب

Ironie...........،................................................ساخرلعبير

Jouissance...............................................................متعه

Jour..............................................الحسابيوم du gugement

Juridique..............................................................نوفطقا

Lache.....................................ء............................نابج

Lampe...............................................................خابصم

!Langagebienءَ)لاح،ي!*..........................................واضحكلام

!3La....................................................................متعب

Lassitude....................................................،..........تعب

Lexicographie......................................................معجميه

Lexicologie.....................................................الألفاظعلم

Libertin................................................................فاسق

Limpide...............................................................فاص

Linguistique.......................................................اللغةعلم

LoاuangeلاDieu...................................................هّللالحمد

Luire......................................................................َعَمل

"Lumiere.............................................النورسوره Luminante

Lyrique

Maitre..................................................................بر

'd............................................إبراهيممقام Abraham4*ول+ة

Marge................................................................ةيشاح

Materialit6............................................................دله
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Omniscient.............................................................عليم

Onomastique........................................................اعلامي

Oraison........................................................تابين funebre

Orientalisme......................................................قرشتسم

Ouvreuse.......................................................الفامخةسورة

Palmyre..........................................................تدمرمدينة

Panagerique............................................................ءالر

Parabole.......ء.........................................................لَثَم

Paradigme..........................................................تاليعفت

Parole...................................................................لوهل

Participe.........................................................فاعل actif

Participe.....................................................لوعفم passif

Ptةء...................................................................مسهل
Ptةe،................................................................جزئي

Passage.................................................................هرمف

Passif......................................للمجهولمبنيماضي accompli

Passif...................................للمجهولمبنيمضارع inaccompli

حَحح4!.................................................................خطشة

!!س3دء**،3،ح!،ذء"..................................................صيخشل

Pervers...............................................................فاسق

Phenotexte..............ء......................................الخفيالنص

Pied........................................................()العروضجزء

Pieux...................................................................عَرَو
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Plaisanterie............................................................دعابه

Poeme.................................................لهديمسعر archaique

Poesie............................................جاهلىسعر preislamique

Poke.....................................................ملكيشاعر royal

Possession...........................................................امتلاك

Potentat...............................................................طاغمة

Pratiques......................................دلاليةتطبيقات signifiantes

Predecesseurs.......................................................أسلاف

Predication...........................................................وعظ

!شء3ء.................................................................ة

Proced6..............................................................أسلوب

Productivite.........................................................إنتاجية

Prologue........................................................الفاتحةسورة

Prophet!س...............................................................النبي

Proposition..........................................................عَرض

Prosodie.............................................................عَروض

*

Querelle..............................................................ماصخ

Railleur...............................................................رِخاس

Rancon.................................................................ةيْدِف

"!-فى!
Rapport......................................مميزيهلهه de differenciation

Reaction............................................................استجابة

Rebelle................................................................صاع

Recension.......................................النصوصتحقيق de textes

Recipientحقstal..................................................جةجاز de
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Reference............................................................عجرم

Refugier(3!س)........................................................مصتعا

)!ش!*ح.................................................................قاعدة

Renier........................................................(جحد)النعمة

Repandre................................................................َرَثَن

*4،ق6امل،ةء"...........................................................مكافأة

Rhetorique...........................................................البلاغة

قافية

............................................مقاومةبلا

.................................................سبع

.......................................تأويليةخطاطة

..............والإدراكالمجردالمعنىبينوسطتصور

..tati f

Rime

...........Sabre

Sanscoup!!ق*

...........Satire

.....rationلماSat

Schema interpre

Scheme......ء.

........rs5لاSec

Section.................................................................ءزج

Seigneur................................................................بر

Semantique....................................................الدلالةعلم

Sequence...........................................................مدلولية

Signe...................................................................دليل

Signifiance................................+.........................مدلولية

Signifiant...............................................................دال

Signification...........................................................دلالة
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Signifie..............................................................مدلول

Sollicitation...........................................................الحافز

Sourate..............................................نيةملىسورة medinoise

Syllabe................................................................مقطع

Syllabe...................................................ريصقمقطع breve

Syllabe................................................منغلقمقطع fermee

Syllabe.................................................طويلمقطع longue

Syntaxe..............................................................لركيب

,Syntactique.....................الكلامبتركيبمختص،تركيبي Syntaxique

Synthetique..........................................................ىبيكرل

Teint.....*...............................................باهِتلؤن blafard

+!س+!شق"!....................................................."........زفةاُجم

Tenebres.............................................................لالض

Threne..........................................................ورثاءمرثيه

Timidit6.......................................................،وجلخجل

Tourment................................................................قلق

Tourmenter............................................................ايم

Traduction............................................................همجرت

Traduire..............................................................َمجرل

Translation..............................................................نقل

Trope...............................................................البيانعلم

Typique.............................................................نموذجي
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Univers...............................................................العالمين

Veille...................................................................ارق

Vers..............................................................)شعر(بيت

Verset.........................ء...........................................الة

Vestige...................................................................بعيه

Vil).................................................................خِسيس (e

Voie....................................................مستقيمطصرا droite

Voile.................................................................حجاب

*ء
Voyelle..............................................................مصوت

Vulgate................................................للقراَناللاتينيةالزجمة

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،
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والمراجعالمصادو

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،
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